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IT နယ္ပယ္တြင္ 
အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားကုိ 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ရည္ရြယ္၍

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ သိပၸံနည္းပညာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၊ 

နည္းပညာအသစ္ရွာေဖြၾကံ ဆျခင္း၊ လူမႈစီးပြား 

အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလာျခင္း (အမ်ိဳးအစားမ်ားလာျခင္း၊ ရႈပ္ေထြး 

မ်ားေျမာင္လာျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္မားလာျခင္း၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ IoT 

ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း စသည္) တို႔ေၾကာင့္ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ 

အရေသာ္လည္းေကာင္း IT နည္းပညာရပ္ပိုင္းတြင္ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သား 

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ 

သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္က႑၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ စသည့္ ၂ 

ခုထက္ပိုသည့္က႑ မ်ားရွိ IT နယ္ပယ္၌ပညာရွင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအား၊ 

ယခုအခ်ိန္အထိ IT နည္းပညာႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ 

အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ 

လိုအပ္ခ်က္အားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ 

ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေျခအေနမွ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ The Kyoto College of Graduate 

Studies for Informatics သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၄လပိုင္းတြင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 

ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ IT ကၽြမ္းက်င္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတကၠသိုလ္အျဖစ္ 

တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤေက်ာင္းသည္ ၅၇ ႏွစ္ေက်ာ္္ သက္တမ္းၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သကဲ့သို႔၊ 

အသံုးခ်လုပ္ငန္းက႑၏ လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေသာ 

information processing ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေက်ာင္း “Kyoto Computer 

Gakuin” ၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈရလဒ္မ်ားကို 

အေမြဆက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Rochester 

နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံတကာမွ 

တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားရွိၿပီး 

ကမာၻ႕အဆင့္ျမင့္ IT နည္းပညာ ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား 

အသံုးျပဳလ်က္ရွိကာ၊ ထပ္မံ၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းပညာရပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ၿပီး 

သာမန္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေလ့လာရန္အခက္အခက္ရွိေသာ IT 

နယ္ပယ္၏ အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား၊ CIO 

(သတင္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈတာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္) အစရွိသည့္ IT 

ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ 

ထိပ္တန္းဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာေစႏိုင္ရန္ 

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

တကၠသိုလ္၏ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္

KCGI ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

1

ဝင္ခြင့္ မူဝါဒမ်ား

IT/ICT လုပ္ငန္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းပညာတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ပညာရပ္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ယင္း၏ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ IT လုပ္ငန္း၏ အလားအလာေကာင္းေသာ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ား လုိအပ္ခ်က္သည္ ယခင္ကထက္ပင္ ပုိမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ ရိွသည္။ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ သုေတသန 
ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းမ်ားရိွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ႀကိဳမ်ား ေမြးထုတ္ေရးကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မီွခိုေနရသျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ မ်ိဳးစုံေသာ အရည္အေသြး လုိအပ္ခ်က္ကုိ လက္ရွိ ဂ်ပန္ 
ပညာေရးစနစ္က ေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေပ။ အနာဂတ္တြင္ ဂ်ပန္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္လက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးစုံေသာ ပညာေရးေနာက္ခံ 
အေျခခံရွိသူမ်ားအား IT/ICT က႑ရွိ အထူး အဆင့္ျမင့္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ နည္းလမ္းအားလုံးျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ အေရးႀကီးလ်က္ ရိွပါသည္။

အဆုိပါ အျမင္မ်ားျဖင့္ KCGI ေက်ာင္းသည္ ယခင္သင္ၾကားခဲ့ဖူးသည့္ ပညာ အရည္အခ်င္းဘြဲ႔ ေနာက္ခံမ်ားကုိ မသတ္မွတ္ဘဲ တတ္ႏုိင္သမွ် နယ္ပယ္ အစံုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ရန္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ထားသည္။

၁) ေက်ာင္းရွိ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကို ေလ့လာႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အေျခခံ ပညာေရးရွိသူမ်ား

၂) အသစ္အဆန္းကို သင္ယူ၊ ေတြးေခၚလိုသူမ်ား၊ လက္ရွိ အယူအဆမ်ားအတြင္း ပိတ္မိမေနဘဲ အသစ္အဆန္းတစ္ခုခု ဖန္တီးလိုသူမ်ား ႏွင့္

၃) မိမိ အနီးရွိ တျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းလိုသူမ်ား။

KCGI ေက်ာင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေလ့အထမ်ားကို ေကာင္းစြာ 

လက္ေတြ႔သိရွိကာ၊ ခုိင္မာသည့္ သီအိုရီ အေျခခံမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးသည့္ 

စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၿပီး ပစၥဳပၸာန္ႏွင့္ 

အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

နည္းပညာရပ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

သမရိုးက်ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ထက္ျမက္ေသာ အသိပညာႏွင့္ အထူး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

ပိုင္ဆုိင္ကာ ေနရာအႏွံ႔ တြက္ခ်က္မႈ လႊမ္းမိုးေနသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ 

ႏုိင္ငံတကာအျမင္လည္းရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ အိုင္တီ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ယေန႔ 

အိုင္တီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အရည္အေသြးျမင့့္ အမ်ိဳးစံုလင္ေသာ လူသားရင္းျမစ္ လိုအပ္ခ်က္ကို 

ျဖည့္ဆည္းရန္၊ အဆင့္ျမင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား 

ေအာင္ျမင္ရရွိေရးကို ပါဝင္ကူညီရန္

ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ 

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔အား အသားက်ေစၿပီး သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 

ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားရွိ သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔ပညာတို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။



he kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI) 

သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး IT ကၽြမ္းက်င္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ 

၄င္း၏မိခင္ေက်ာင္းမွာ ဂ်ပန္၏ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ေသာ၊ 

Kyoto Computer Gakuin (KCG) ျဖစ္သည္။ KCG ၏ တည္ေထာင္ သူ ဟဆဲဂ၀ 

ရွိဂဲအို ႏွင့္ ဟဆဲဂ၀ ရဆုခို တို႔သည္ ေရွ႕ေရးကိုႀကိဳေတြးကာ 

ကိုယ္ပိုင္က်ဴရွင္ဖြင့္ခဲ့ရာမွ အစျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၆၃ခုႏွစ္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစတင္ကာ 

ႏွစ္ေပါင္း ၅၅ ႏွစ္ေက်ာ္္ ကြန္ပ်ဴတာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ထိုကာလအတြင္း အထကတ္န္းေက်ာငး္သူေက်ာင္းသားမ်ား သာမက 

၄ႏွစ္တာတကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရၿပီးသူ မ်ားလည္း တက္ေရာက္သင္ၾကားေလ့လာ 

ဆည္းပူးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးမွာ 

သုေတသနလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကထားေသာ ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္မ်ားသာ ရွိခဲ့ၿပီး၊ 

ထိုတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးတည့္ေစ 

မည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ KCG ကို 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

KCG သည္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္စနစ္ေအာက္ရွိ ေက်ာင္း 

ျဖစ္ေသာ္ျငား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအရဆိုရေသာ္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ 

ပညာထပ္မံရွာေဖြရာ ေနရာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္နည္းဆိုရေသာ္ လုပ္ငန္းခြင္ 

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ တာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အရင္းခံ၍ KCG သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ Rochester တကၠသိုလ္ဘြဲ႕လြန္ (IT အထူးျပဳ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ 

သိပၸံအထူးျပဳ၊ တျခား) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာတူညီေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ 

လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသေပးသည့္ Professional School 

ဘြဲ႕လြန္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို စီစဥ္ထားရွိခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ 

အေမရိကန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္ထားရွိျခင္းသည္ 

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အတြက္ ပထမဆံုးျဖစ္သလို ေခတ္အမီဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ Kyoto Computer Gakuin (KCG) မွ ေအာင္ျမင္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပညာရွင္ဘြဲ႔လြန္တကၠသိုလ္ စနစ္သစ္ တစ္ခုေအာက္တြင္ IT 

အထူးျပဳ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည္မွာ 

ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။ က်ိဳတို သတင္းအခ်က္အလက္ 

ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းေက်ာင္း (KCGI) ကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ 

သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ 

တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပညာေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ Rochester Institute of 

Technology ႏွင့္ Columbia University တို႔ပါဝင္သည္။ ဤစနစ္သစ္ကို 

စတင္က်င့္သံုးသည့္ ပထမႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ KCGI ကို 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ IT ပညာရွင္ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းအျဖစ္ 

ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

KCGI ကို တည္ေထာင္သည့္ အယူအဆမွာ “လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္ 

မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး ပစၥဳပၸာန္ေခတ္ကို အေထာက္အကူျပဳကာ အနာဂတ္ 

မ်ိဳးဆက္သို႔ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 

အဆင့္ျမင့္ လက္ေတြ႔အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ အသံုးခ် 

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန”္ 

ျဖစ္သည္။ IT ပညာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာကို ေပါင္းစပ္လ်က္ 

KCGI သည္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တြက္ခ်က္မႈ စက္ပစၥည္းအသင္း 

(ACM) ၏ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ မဟာသင္တန္း၏ ျပဳျပင္ၿပီး 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အေျခခံလ်က္ ဝဘ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ 

(e-business) အထူးျပဳ စီအုိင္အို (CIOs) မ်ားကုိ ေမြးထုတ္မည့္ 

အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

KCGI ၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထူကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး 

အဆင့္ျမင့္ တတ္ကၽြမ္းသလို ႏုိင္ငံတကာ အျမင္ရွိေသာ ပညာရွင္မ်ား 

ေမြးထုတ္ေရးကုိ အားေပးကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအားထုတ္မႈမ်ားသည္ 

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ IT လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပၚေရးကုိ 

အေထာက္အကူျပဳၿပီး IT ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္နည္းပညာမ်ား အကၽြမ္းတဝင္ရွိမႈကို 

အားေကာင္းေစကာ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရးစီမံမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ပညာရပ္မ်ားတြင္ သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔နည္းပညာအပုိင္းမ်ား တုိးတက္ေစမည္ဟု 

ေက်ာင္းက ယုံၾကည္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားက တဖန္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား ေပၚထြန္းေရးဆီ 

ဦးတည္မည္ဟုလည္း KCGI က ယုံၾကည္ပါသည္။

KCGI မတည္ေထာင္မီကာလတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္အဆင့္ ဝဘ္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (e-business) အထူးျပဳဘာသာရပ္ သင္ၾကားမႈ လုံးဝ မရွိခဲ့ေပ။ 

အဆုိပါ ဘာသာရပ္မွာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္အထူးျပဳ ဘာသာစသည့္ သမရိုးက် 

အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရသည့္ ဘာသာခြဲတစ္ခုအဆင့္ 

အျဖစ္သာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဘာသာရပ္သင္ၾကားမႈမ်ားမွာ 

သုေတသနအဆင့္ႏွင့္ အျခားအထူးျပဳဘာသာရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အဓိကနယ္ပယ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္သာ 

သင္ၾကားၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

IT ဘြဲ႔လြန္ တကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ထက္ ပုိမိုသည့္ KCGI ၏ 

သာလြန္ထူးျခားခ်က္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား ေမြးျမဴေပးမႈကို 

အေလးေပးသည့္ ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းမီ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ 

ရည္မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္အမ်ားအျပားႏွင့္ မတူညီသည့္ အခ်က္မွာ 

KCGI သည္ အထက္ေအာက္ နယ္ပယ္တစ္ခုတည္း ခြဲျခားထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ 

ဘြဲ႔လြန္ တကၠသိုလ္ မဟုတ္သလို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

သခ်ၤာဘြဲ႔လြန္တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ်သာလည္း မဟုတ္ေပ။ အဆုိပါ 

တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ KCGI အၾကား တူညီသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရိွလင့္ကစား 

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္မူ KCGI သည္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ ဘြဲ႔လြန္ 

တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဒီဇုိင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားနည္းရႈေထာင့္ အေျခခံ အၾကံေပး ဆရာ 

စနစ္တို႔အျပင္ KCGI သည္ ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရခဲသည့္ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ိဳးစုံ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဘက္စံုပညာေရး စနစ္တစ္ခု 

ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အဆုိပါစနစ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသား 

ဗဟိုျပဳေသာ သင္ၾကားမႈ ဒီဇုိင္း၊ ပြင့္လင္းၿပီး ေရျပင္ညီအလုိက္ အလုပ္အကုိင္ 

ခြဲျခားမႈပါေသာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကုိ ပုံမွန္ အကဲျဖတ္မႈ 

စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ KCGI သည္ IT ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္မ်ားျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံတကာ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေမြးထုတ္ၿပီး အဆုိပါ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကုိ အာရွႏွင့္ ကမာၻတစ္လႊား 

အသုံးခ်ႏုိင္ေရးကုိလည္း အေလးေပးသည္။ ေက်ာင္းတည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက 

ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ အာရွတြင္ နံပါတ္တစ္ IT ပညာရွင္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေရးဟူေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ KCGI သည္ ကမာၻတစ္လႊားမွ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာ လက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ IT သည္ လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ အလုပ္ဌာနတို႔တြင္ 

မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆက္ႏြယ္သည့္ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားသုိ႔ 

ေပါင္းစပ္ဝင္ေရာက္လာေသာ IT ပညာရပ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လုိအပ္ခ်က္ 

အမ်ိဳးအစား စုံစံုလင္လင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လာရသည္။ 

ဘြဲ႔ရမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ေရြးခ်ယ္သည့္ နယ္ပယ္၌ အလြန္အေရးပါေသာ IT 

အေျခခံပညာမ်ား သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္၌ 

အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရိွလာေစရန္ KCGI သည္ မိမိ၏ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိ အစဥ္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံလ်က္ ရိွသည္။

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ KCGI သည္ သင္တန္းသားစာရင္းသြင္းမႈ မုိဒယ္ ၃ ခုျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဓိက အထူးျပဳဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 

သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္၌ အေျခခံမွသည္ အသုံးခ် နည္းစနစ္မ်ားအထိ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အသိပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးသည္။ အသုံးခ်နယ္ပယ္အလုိက္ 

သင္တန္းမ်ားတြင္ IT အသုံးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုစီအတြက္ 

ထိေရာက္ေသာ စီမံမႈႏွင့္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲမႈ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးသည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးစုံ ကြဲျပားေသာ ေလ့လာမႈ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အလုိက္ မိမိစိတ္တိုင္းက် 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲႏိုင္သည့္ မုိဒယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ KCGI ၌ 

သင္ယူရရွိခဲ့ေသာ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အျမင္က်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္း၏ 

ဘြဲ႔ရမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻတစ္လႊား နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ 

အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား၌ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

KCGI သည္ ဆာပုိရိုႏွင့္ တုိက်ိဳတြင္ အေဝးေက်ာင္းပရဝဏ္မ်ားလည္း 

ဖြင့္ထားသည္။ အဆုိပါ အေဝး ေက်ာင္းပရဝဏ္မ်ားအား က်ိဳတုိရွိ ပင္မ ေက်ာင္းႏွင့္ 

e-learning စနစ္မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အေဝးေက်ာင္း၌ သင္ၾကားေနစဥ္၌ပင္ 

ပင္မေက်ာင္းမွ အဆင့္ျမင့္ IT ပညာရပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားခြင့္ 

ရရွိေစသည္။ သင္တန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ပုိ႔ခ်ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားက 

ပါေမာကၡမ်ားကုိ ကင္မရာမွ တစ္ဆင့္ ေမးခြန္းမ်ား တုိက္ရိုက္ေမးၾကသည္။ အဆုိပါ 

သင္တန္းပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ ရုပ္သံ ဖမ္းယူထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔ 

အိမ္မွေန၍ ေက်ာင္း၏ ဆာဗာေပၚမွ ဖုိင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ 

အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားလ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားကုိ 

သင္ၾကားရရွိႏုိင္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ KCGI သည္ အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ 

ေတာင္ကိုရိးယားအပါအဝင္ ကမာၻတစ္လႊား အဆင့္ျမင့္ 

ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ကြန္ယက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားရိွသည္။ 

ယင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပညာေရးကြန္ယက္ကို ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ထြင္ရင္း KCGI 

သည္ မိမိ၏ ပညာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ တက္ၾကြစြာ 

ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

ယေန႔ကမာၻတြင္ ေပၚထြက္လာေနသည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားၾကားတြင္ KCGI သည္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက 

ယံုၾကည္ခံယူခ်က္၊ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ 

အဆင့္ျမင့္ IT ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္း 

အားထုတ္လ်က္ ရိွပါသည္။ သင္တို႔ကဲ့သုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ 

ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈကို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္အားထက္သန္စြာ 

ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ရိွပါသည္။

KCGI သင္ၾကားေရး

ဥကၠဌႏွင့္ ပါေမာကၡ၊

Kyoto Joho Gakuen

၀တရု
ဟဆဲဂ၀
Wataru Hasegawa
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၀ဆဲဒတကၠသုိလ္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕

ပညာေရး မဟာဘြဲ႔၊ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔
ကိုလံဘီယာတကၠသုိလ္၊ ယူအက္စ္ေအ

Kyoto Information Industry Association ၏ဥကၠဌ။

All Nippon Information Industry Association Federation 
၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ ဥကၠဌ

Japan Federation of IT Associations 
ကိုယ္စားလယ္ဒါရုိက္တာ၊ ပထမအဆင့္ဒုတိယဥကၠဌ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ ဆု (ႏွစ္ႀကိမ္) ဆြတ္ခူးခဲ့

ဂါနာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီး၏ ဆု

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ 
ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူအျဖစ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ

Tianjin နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဧည့္ပါေမာကၡ။

ကိုရီယားကုန္းေျမႏွင့္ပင္လယ္ေရးရာဌာန၊ 
ဂ်ယ္ဂ်ဴႏိုင္ငံတကာျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ စင္တာ၊ 
မူ၀ါဒဆုိင္ရာအၾကံျပဳေကာ္မတီ။

သင္တန္းမ်ား - ဦးစီးဦးေဆာင္မႈသီအိုရီ၊ ဘြဲ႔လြန္ ပေရာဂ်က္

長谷川 亘

The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
က်ိဳတိုသတင္းအခ်က္အလက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းေက်ာင္း



KCG Group ၏ သေကၤတအေရာင္

ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွ ၁၉ရာစုအထိ 

ထုတ္လုပ္မႈက႑တိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္း 

ရင္းမွာစြမ္းအင္အသစ္ ျဖစ္ေသာ 

ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ဖန္တီးထားသည့္ကိရိယာ ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ 

ထိုေနာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရနံကိုဗဟိုျပဳၿပီး ျမန္ဆန္လာရာ 

၂၀ရာစုေႏွာင္းပိုင္းေရာက္ေသာအခါ လူသားမ်ားလိုအပ္ေသာပမာဏထက္ 

သာလြန္ၿပီး ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ 

“ပမာဏမွအရည္အေသြးသို႔ေျပာင္းလဲျခင္း” ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ အထိ 

ပမာဏမ်ားေျမာင္းခဲ့ပစၥည္းမ်ားသည္ ေခတ္ေနာက္က်ျခင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိကာ 

ပမာဏနဲနဲျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေခတ္သို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိ 

ခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ကမာၻ႕ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးျဖစ္ေပၚကာ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္မႈအသစ္ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ 

အလားတူပင္ သတင္းအခ်က္အလက္နယ္ပယ္တြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ 

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အရွိန္အဟုန္ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတီထြင္ၿပီး 

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ခန္႔သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ၄င္း၏တိုးတက္မႈမွာ လ်င္ျမန္လြန္းလွၿပီး 

တြက္ခ်က္မႈျမန္ဆန္မႈႏွင့္ မွတ္သားမႈစြမ္းရည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ 

ယံုႏိုင္ဖြယ္မရွိေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေလထုေျပာင္းလဲမႈမွာ 

လက္ေတြ႕ေလထု၏ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ 

ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွ ကိန္းကဏန္းျဖင့္မိုးေလ၀သ 

ခန္႔မွန္းမႈအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ အသံကိုခြဲျခားျခင္းႏွင့္ 

မွတ္သားမႈပိုင္းတြင္လည္း လူႏွင့္ထပ္တူ ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္လာ ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဥပမာ ကမာၻအႏွံ႔မွ စာအုပ္မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ေဒတာအျဖစ္ မွတ္သားထားႏိုင္ 

သည္။ လူသားမွတစ္သက္လံုး မ်က္စိႏွင့္နား အသံုးျပဳရေသာ 

ေဒတာမ်ားကိုအားလံုး မွတ္သားထားႏိုင္လာသည္။ ဤကဲ့သို႔ 

သတင္းအခ်က္အလက္၏စြမ္းအင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

အရည္အေသြးကို ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လံုေလာက္ေသာ အဆင့္တစ္ခုသို႔  

ေရာက္ရွိလာသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

လက္ေတြ႕ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားသည္ ၂၁ရာစုအတြင္း 

ပိုမိုသိသာထင္ ရွားလာသည္ဟုခံစားမိပါသည္။ အဆင္ေျပေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားပမာ ဏမ်ားကိုေသးငယ္ေအာင္ 

ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ လူတိုင္း၏ 

အိပ္ကပ္ထဲတြင္ေနရာယူလာခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ ပံုစံ 

ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ အလင္းတန္းဖိုက္ဘာျဖင့္ 

စာလံုးသာ မက ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုမ်ားေဒတာမ်ားကိုလည္း တခဏအတြင္း၌ပင္ 

အေပးအယူ ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦးအျဖစ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ မႈနည္းပညာ (ICT) သည္ 

ကမာၻတစ္၀ွမ္းလူသားမ်ားကို ခ်ည္ပတ္ရစ္ေႏွာင္ ဆက္သြယ္ ျခင္းျဖင့္ ကမာၻေပၚရွိ 

ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရး မ်ား ကမာၻအႏွံ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

၏ရပ္တည္မႈေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာျပီျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေန 

သည္ဟုမဆိုသာ။ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မျဖစ္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈကို ပိုပိုသာသာေျပာရမွာမူ လူသားမ်ား၏အနာဂတ္ 

ေျပာင္းလဲလာေသာအခ်ိဳးအေကြ႕ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပမည္။

မိမိတို႔တကၠသိုလ္၏ မိခင္တကၠသိုလ္ က်ိဳတိုကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္ 

ကိုတည္ ေထာင္ခဲ့ ခ်ိန္မွာ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေပၚၿပီးကာစ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာသင္ၾကားေရးဌာနအျဖစ္ 

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္အတူတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ရည္ရယ္ ခ်က္ရွိေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို 

ေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအစဥ္အလာႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို 

လက္ဆင့္ခံကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းပညာဘြဲ႕လြန္ျဖစ္သည့္ 

က်ိဳတိုသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္ ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး 

၂၀၀၃ခုႏွစ္ ၁၁လပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ျခင္းကိုေၾကညာခဲ့ကာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ 

၄လပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ 

အခ်ိန္ကာလ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳးအေကြ႕တြင္ 

ေကာင္းမြန္စြာေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့သည္။ မိမိတို႔တကၠသိုလ္သည္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို သုေတသနမ်ား 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေကာင္းမြန္ စြာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး မွန္ကန္ေသာဦးတည္ရာသို႔ 

လမ္းညႊန္ေပးသြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဆႏၵရွိပါက အသက္အရြယ္၊ 

ပညာအရည္အခ်င္း၊ ႏိုင္ငံသား၊ ၀ိဇၨာသိပၸံ ခြဲျခားျခင္းမရွိ 

တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။ တကၠသိုလ္ၿပီးေျမာက္ထားသူ၊ လက္ေတြ႕ 

လူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား မိမိတို႔၏ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ တိုးျမွင့္ဖုိ႔ကို ရည္ရြယ္သူ မည္သူမဆို 

ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိေနၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ပညာသင္ၾကားမႈကိုစိတ္၀င္စားပါက 

မိမိတို႔တကၠသိုလ္မွႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။

ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳးအေကြ႕

ဥကၠဌႏွင့္ ဌာနမွဴး၊ အသုံးခ် သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန 
က်ိဳတုိသတင္းအခ်က္အလက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းေက်ာင္း

တိုရွိဟိဒဲ အိဘရခ
က်ိဳတိုတကၠသိုလ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊ 

အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူ ဘြဲ႔ (Electronic Engineering အထူးျပဳ)၊ 

က်ိဳတိုတကၠသိုလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ၊ 

က်ိဳတို သတင္းအခ်က္အလက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ေဟာင္း၊ 

Kwansei Gakuin University ပါေမာကၡေဟာင္း၊ 

အီလီႏိြဳက္စ္ႏွင့္ အျခားတကၠသိုလ္မ်ား၏ ဧည့္ပါေမာကၡႏွင့္ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ 

ACM Information Processing Society of Japan၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလက္ေတြ႔အသုံးခ် သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ အထူးအဖြဲ႔ဝင

သင္တန္းမ်ား- “Advanced Topics in Systems Theory” ဘြဲ႔လြန္ ပေရာဂ်က္

ေက်ာင္းအုပ္၏ မိတ္ဆက္

KCG ၏ အမွတ္သေကၤတ

KCG Group သည္ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ကမာၻတစ္ဝွမ္း စုစည္းထားေသာ အုပ္စု ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ က်ိဳတုိသတင္းအခ်က္အလက္ 

ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းေက်ာင္း (KCGI)၊ ရခုဟိုခု ေက်ာင္းပရဝဏ္၊ ခမိုဂဝ ေက်ာင္းပရဝဏ္ႏွင့္ အဲခိမအဲ ေက်ာင္းပရဝဏ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Kyoto Computer Gakuin (KCG)၊ 

Kyoto Automobile College ၊ Kyoto Japanese Language Training Center ႏွင့္ KCG Career တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။

KCG Group ၏ အမွတ္အသားသည္ kcg.edu ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အင္တာနက္ ဒိုမိန္း အမည္ (www.kcg.edu) မွ ယူထားသည္။ 

ဤအမွတ္အသားကုိ KCG Group ၏ စီအီးအိုျဖစ္သူ ဝါတာရု ဟဆဲဂဝ က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒိုမိန္းအမည္ “kcg” မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ Kyoto Computer Gakuin ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ “.edu” အုပ္စုအမည္မွာ 

အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အဆင့္ျမင့္ ဒိုမိန္း အုပ္စု (gTLD- အင္တာနက္ သီးသန္႔ဒိုမိန္းအမည္ အုပ္စုတစ္ခု) ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အသိအမွတ္ျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အတည္ျပဳထားသည့္ 

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖြဲ႔မ်ားကုိသာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ “.edu” အမည္ျဖင့္ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔က ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ 

ပထမဆံုး မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး gTLD အဆင့္ကုိ ရယူခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းမ်ားမွာ Columbia University, Carnegie Mellon University, Purdue University, Rice University, 

University of California, Berkeley ႏွင့္ University of California, Los Angeles တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားမၾကာမီ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္း ၆ ခုေနာက္တြင္ Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), Harvard University, Stanford University စသည့္ ထင္ရွားေသာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားကလည္း “.edu” အမည္မ်ား ရယူလာခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ KCG Group သည္ အေမရိကန္ရွိ MIT ႏွင့္ အျခား တကၠသိုလ္မ်ား၊ သုေတသန ဌာနမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား သင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဘာ့စတြန္ေက်ာင္းပရဝဏ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အားထုတ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ KCG Group ကုိ အေမရိကန္ ကြန္ပ်ဴတာ တည္ေဆာက္သူမ်ား၊ 

အင္တာနက္ ေခတ္၏ေရွ႕ေျပး ဦးေဆာင္သူမ်ားက ပညာေရးအတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ “.edu” အမည္ပါၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားသင္ယူရန္ သင့္ေတာ္သည့္ 

စိတ္ခ်ရေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ KCG Group သည္ gTLD အဆင့္အတန္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး 

ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီ gTLD “.edu” အမည္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔အသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ယေန႔ အခ်ိန္အထိ KCG Group သည္ .edu အမည္ပါရွိသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။

“kdg.edu” ဒိုမိန္းအမည္ကို KCG Group က ပုိင္ဆိုင္ထားမႈသည္ KCG ႏွင့္ KCGI တုိ႔ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ 

အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္အခ်က္အား သက္ေသထူေနသည္။ ထုိ “.edu” ဒိုမိန္းအမည္သည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈ အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ 

ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအမွတ္အသား “kcg.edu” သည္ အဆင့္ျမင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေရွ႕ေျပး ဦးေဆာင္မႈကို အၿမဲတန္ဖိုးထားသည့္ 

ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ KCG Group ၏ ခံယူခ်က္ကို ေဖာ္က်ဴးေနၿပီး ေခတ္တစ္ခု၏ လားရာကုိ ပုံေဖာ္ႏိုင္သည့္ လူသားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေရး ဟူေသာ ေက်ာင္း၏ 

စိတ္ကူးစိတ္သန္းကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ ရိွသည္။

KCG အျပာေရာင္
(Kyoto Computer Gakuin အေရာင္၊ KCG Group ၏ သေကၤတအေရာင္)

Kyoto Computer Gakuin ၏ အေရာင္ တနည္းအားျဖင့္ KCG Group ၏ 
သေကၤတအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျပာေရာင္သည္ ေက်ာင္းစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးသည္ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ား 
ျဖစ္သည့္အတြက္ က်ိဳတို တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျပာရင့္ေရာင္ကို အေျခခံျပီး 
ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၁၉၇၀ ႏွစ္မွစ၍ စတင္အသံုးျပဳလာခဲ့ျပီး၊ 
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျပီး ၃၅ ႏွစ္ (၁၉၉၈ ခုႏွစ္) တြင္ အေရာင္သတ္မွတ္ကာ KCG Group 
အေနျဖင့္ အမွတ္သညာျပဳခဲ့သည္။

KCG အနီေရာင္
(The Kyoto College of Graduate Studies for Information ေက်ာင္းအေရာင္)

KCG Group ၏ တည္ေထာင္သူ အၾကီးအမွဴး ဟဆဲဂဝ ရွိဂဲအုိ သည္ မႏွစ္က သင္တန္းေက်ာင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနျပီး တစ္ဖက္တြင္ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္သုိ႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီး၊ ငယ္ရြယ္စဥ္က 
မေလ့လာခဲ့ရေသာ ပညာကုိ တဖန္သင္ၾကားခဲ့သည္။ ေဘာ့စတြန္တြင္ တုိက္ခန္းဌားျပီး၊ ငယ္ရြယ္ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ စာေပႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ ပညာမ်ားကုိ သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ 
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics ၏ ေက်ာင္းအေရာင္သည္ 
တည္ေထာင္သူက သြားေရာက္သင္ယူခဲ့ေသာ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္၏ ေက်ာင္းအေရာင္ ျဖစ္သည့္ 
အနီရင့္ေရာင္ကုိ အေျခခံကာ၊ KCG အျပာေရာင္ႏွင့္ ကြဲျပားစြာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ 
အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ ေယာက်ာၤး မိန္းမ မခြဲျခားဘဲ၊ အစဥ္ထာဝရ အသစ္မ်ားကုိ စိန္ေခၚျပီး၊ 
ႏွိမ့္ခ်စြာ သင္ယူေနမည့္ ပံုသ႑န္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။

KCG အစိမ္းေရာင္
(Kyoto Japanese Language Training Center ေက်ာင္းအေရာင္)

KCG Group ၏ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စဦးဆုံးေသာ ၀င္ေပါက္ ျဖစ္သည့္ Kyoto 
Japanese Language Training Centerသည္ တရားေရး၀န္ၾကီး၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး၊ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology မွ 
ျပင္ဆင္သည့္ သင္ရိုးအတုိင္း လုိက္နာပါသည္။ ကမာၻ႔ တုိက္ၾကီး ၇ ခု၏ စိမ္းေသာေျမကမာၻ၏ ပုံရိပ္ကုိ ယူကာ 
ေက်ာင္းအေရာင္ကုိ KCG အျပာေရာင္၊ အနီေရာင္တုိ႔ႏွင့္ မတူဘဲ အစိမ္းေရာင္ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ပညာလာေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

KCG လိေမၼာ္ေရာင္
(Kyoto Computer Gakuin Automobile School ေက်ာင္းအေရာင္)

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ကားနည္းပညာမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစမည့္ 
နည္းပညာျမင့္ IT, Network ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ၊ အသိပညာကို အေထာက္အပ့ံျပဳႏိုင္မည့္ 
ေမာ္ေတာ္ကား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ ေပးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Kyoto 
Computer Gakuin Automobile School သည္ KCG Group တြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ 
ေက်ာင္းအေရာင္သည္ KCG Group တြင္ အသစ္ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္ကို သိုေလွာင္ ထားသည္ ဟု 
ေဖာ္ျပသည္။
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အတန္းအမ်ားအျပားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာအသုံးျပဳ သင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေက်ာင္းက ေလ့က်င့္ေပးသည္။

Professor Hasegawa (H): Hi, how are you?
Premathilaka Shashikala Nimanthi (S): I’m very �ne, thank you.
H : OK, let’s talk about your life at KCGI. First, please relax 
(ha-ha).
S : Thank you.
H : How is your life in Japan?
S : Before I came to Japan, I really admired Japanese culture 
and life. I especially liked the self-discipline and self-control of 
Japanese people. The only dif�cult thing is Japanese 
language.
H : I see. How did you learn about our graduate school?
S : I wanted to do my Master’s degree outside of Sri Lanka. So, 
I searched many universities. At that time, a Sri Lanka agency 
introduced me to KCGI. I learned that KCGI has Master 
courses that can be taken in English and Japanese. Then, I 
searched the KCGI’s online website, where I found details 
about the school, courses and especially about job focus 
areas. I was really happy because I could come to Japan.
H : So, you are interested in Information Technology….
S : Yes, my undergraduate degree was in Information and 
Communication.
H : How are your studies going so far?
S : I am really enjoying my studies here. I have learned so much 
interesting and useful things across many IT �elds. And the 
KCGI professors are teaching me a lot. They have much 
knowledge and experience to share. I have learned a lot of 

things from them, and also have done self-study using the class 
materials. It’s been a really good experience.
H : What is your concentration?
S : My concentration is ERP.
H : Do you have any favorite courses?
S : Yes, I enjoy all courses especially, “International Accounting” 
and “Computer Organization Theory”.
H : In the future, do you want to take a job related to ERP?
S : Yes, after I graduate, I want to start my career as an ERP 
consultant. Before I came to Japan, I worked as a project 
manager. While I am here, I wish to pursue a job as an ERP 
consultant.
H : Are you planning to take the test for ERP quali�cation?
S  : Yes, my professor always recommends me to take extra 
examinations. I will register for the SAP ERP examinations soon.
H : After you graduate from KCGI, do you want to stay in Japan 
and �nd a job?
S : Yes, I would prefer to �nd a job here in Japan. I want to work 
in a company which has branches all over the world so I can get 
more work experience in different environments. One day I 
would like to return to Sri Lanka and give back to my country. 
That is my target. I have been given so many things from my 
country so I feel it is my responsibility to give back my 
knowledge.
H : I see. Thank you for your time and cooperation.

Koichi Hasegawa（H）

 Professor of KCGIStudent enrolled in KCGI in April 2018,
Graduate of Rajarata University

Premathilaka 
Shashikala Nimanthi（S）

Student Interview

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပုိ႔ခ်သည့္ သင္တန္းအမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ မဟာဘြဲ႔အား အဂၤလိပ္လုိ အျပည့္အဝ သင္ၾကား ရယူႏုိင္ၾကသည္။ အဆိုပါ 
သင္တန္းအခ်ိဳ႕ကုိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ အထင္ရွားဆုံး ပါေမာကၡမ်ားက သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ား အပါ၀င္၊ 
နိုင္ငံေပါင္း၁၇နိုင္ငံေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ KCGI၌ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္ဘာသာရပ္မ်ားစြာအား 
ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္သည္၊ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း လုိအပ္သည့္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္မီပါက အဆုိပါ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
သင္ၾကားသည့္အတန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ဤလူမ်ိဳးစုံ ႏိုင္ငံစံု ပတ္ဝန္းက်င္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ရင္း အဆုိပါ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ IT 
ပညာရပ္ကုိ သင္ယူေနစဥ္ အဂၤလိပ္စာကုိပါ တစ္ဖက္က ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္သလုိ ႏိုင္ငံတကာ အေတြးအေခၚအျမင္မ်ားလည္း ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

KCGI ၏ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ အသံုး၀င္ေသာ 
လက္ေတြ႕က်သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကို 
သင္ၾကားတက္ ေျမာက္ ေစျခင္း

■ အသံုးခ်နယ္ပယ္လိုအပ္ခ်က္၊ IT နယ္ပယ္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဒီဇိုင္း

မိ္ိမိတို႔ တကၠသိုလ္သည္ ထုတ္လုပ္မႈက႑၏လုိအပ္ခ်က္ကုိလိုက္ၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ တနည္းဆုိေသာ္ သင္ရိုးညႊန္တမ္းပံုစံ၊ သင္ၾကားမႈပံုစံ တုိ႔ကို 
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအျပင္မွ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကုိ 
ရယူကာ ျပင္ဆင္ထားရွိသည္။ တဖန္ IT (ICT) ၏လ်င္ျမန္ေသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲ 
မႈကုိ အမီလုိက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ Rochester နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ကာ ကမာၻ႕ေနာက္ဆုံးေပၚ IT ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိလည္း ထည့္သြင္းထား ၿပီး အတူတကြဖန္တီးၾကံဆမႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

■ တိက်ေသခ်ာေသာ လက္ေတြ႕ဆန္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းပံုစံ

မိမိတို႔တကၠသိုလ္သည္ IT (ICT) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာတို႔တြင္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ 
လူ႔အရင္းအျမစ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ရန္၊ IT နည္းပညာရပ္သာမက စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း သင္ယူႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ထားရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔လြန္စာတမ္းအစား ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ကို 
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္မႈကို ပိုင္ဆိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

■ e-learing ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သင္ၾကားမႈပံုစံျဖင့္ 
အက်ိဳးရွိေသာသင္ၾကားေရးပံုစံကို ဖန္တီးထားရွိျခင္း

မိမိတို႔ တကၠသိုလ္သည္ Rochester နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ 
ကြ်မ္းက်င္ေသာပါေမာကၡမ်ား ကိုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီး 
ကမာၻ႕ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျမင့္ IT ပညာရပ္သင္ၾကားေရး ကိုရည္ရြယ္လ်က္ရွိသည္။ 
သင္ၾကားမႈပံုစံကိုလည္း အေလးထားၿပီး Care Study, Field Study, Group 
Work, ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေစေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။ တဖန္ 
အေျခခံက်ေသာ e-learning Studio ကိုလည္းထားရွိၿပီး၊ e-learning ျဖင့္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သင္ၾကားမႈျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ပိုမိုရရွိေစမည္။ 

IT (ICT) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္မ်ားကုိ 
အခ်ိဳးညီမွ်စြာ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္

■ IT ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကဲ့သို႔ က႑အစံုတြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

လက္ရွိ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ ဝဘ္နည္းပညာကိုအေျချပဳသည့္ IT (ICT) 
ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာ အစရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကြ်မ္းက်င္သူ 
လူ႔အရင္းအျမစ္ကို အလုပ္ဌာနမ်ားက လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔တကၠသိုလ္တြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စသည့္ 
နယ္ပယ္အမ်ားအျပားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္သည့္အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳး 
ေထာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
ေနာက္ခံကိုၾကည့္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
ဘာသာရပ္မ်ားကို အခ်ိဳးညီမွ်စြာ ေပါင္းစပ္ေလ့လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

■ ကုမၸဏီႏွင့္ အျခား IT နည္းဗ်ဴဟာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ 
လက္ေတြ႔အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ နည္းျပအမ်ားအျပားခန္႔ထားျခင္း

မိမိတို႔တကၠသိုလ္သည္ ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ CIO အေတြ႕အၾကံဳရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားးကိုဖိတ္ေခၚကာ 

သင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။ ၄င္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳကို 
အရင္းခံသည့္ စာသင္ၾကားခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသား၏ လက္ေတြ႕ဖန္တီးႏိုင္မႈကို 
ေမြးျမဴသည္။ လက္ေတြျဖင့္ သီအိုရီ၊ နည္းပညာ မ်ား၏နက္နဲမႈကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္ကို 
ပိုင္ဆိုင္ေစမည္။ 

Carrer ေျပာင္းလဲျပီး IT နယ္ပယ္တြင္ 
လႈပ္ရွားျခင္း 

■ လူမႈဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေစ 
နယ္ပယ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း

KCGI ၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ပညာေရးေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ IT 
ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အထူးျပဳဘာသာ၊ 
ဘြဲ႔အတြက္ အထူးျပဳက႑မ်ားကုိ ကန္႔သတ္မထားဘဲ လူမႈေရး ဘာသာမ်ားသာမက 
သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးစံုကုိ KCGI က လက္ခံလ်က္ရွိသည္။ KCGI 
သည္ ပညာေရးေနာက္ခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ လက္ရွိ 
အသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 
စိတ္ႀကိဳက္သင္တန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳသည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း 
ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ရန္အတြက္ KCGI က သင္ယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကို 
ဖန္တီးေပးထားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမရွိသည့္ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္အကိုင္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ KCGI က ဂုဏ္ယူစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးထားသည္။

■ ေက်ာင္း၀င္စဥ္ မိမိ၏ ဗဟုသုတႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္ၾကားမႈ

KCGI ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္မ်ားမွာ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား 
သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္း လံုးဝနီးပါး 
မသိသည့္ အေျခအေနမွသည္ IT က႑တြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသည္။
မိမိတို႔သည္ IT ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိဘူးျဖစ္ေစ အနာဂတ္ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ သင္ၾကားမႈပံုစံျဖစ္ရာ၊ ဗဟုသုတေလ့လာမႈမရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ 
အလြယ္တ ကူေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။ 
အထိုက္အေလ်ာက္ေလ့လာမႈရွိထားျပီးသူမ်ားလည္း ဘာသာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားမွစတင္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈ 
အဆင့္ျမင့္တင္ႏိုင္သည္။

ကမာၻ႔စင္ျမင့္ေပၚတြင္ တက္ၾကြေသာ 
အခန္းက႑မွပါဝင္ရန္ ေက်ာင္းက 
ရည္မွန္းသည္။

■ ကမာၻႏုိင္ငံမ်ား၏ IT နယ္ပယ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ တစ္ဦးေသာ 
ပုဂၢိဳလ္၏ စာသင္ခ်ိန္

IT business သည္ ႏိုင္ငံ၏နယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။ 
မိမိတို႔ တကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအျမင္ရွိေစရန္ 
ဥေရာပႏွင့္ အာရွမွ အဆင့္ျမင့္ ဆရာဆရာမ မ်ားကိုဖိတ္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ 
အေမရိကန္ရွိ Rochester နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကိုလံဘိယာတကၠသိုလ္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္း ထားရွိမႈနယ္ပယ္တြင္ကမာၻ႕အဆင့္ျမင့္ 
ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ကိုရီးယားတကၠသိုလ္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ထိ္န္းသိမ္းေရးဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း၊ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈနည္းပညာကို ပူးေပါင္းဖလွယ္ကာ 
နားလည္မႈစာခြ်န္လႊားမ်ားေရးထိုးၿပီး သုေတသနလုပ္ငမ္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ 
စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ကမာၻတ၀ွမ္း ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားကို 
အားျဖည့္လ်က္ရွိသည္။
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ေလ့လာဆည္းပူခဲ့ေသာပညာရပ္မ်ားကို 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အသံုးခ်ျခင္း

■ တိက်ေသခ်ာေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို 
အေကာင္ထည္ ေဖာ္ျခင္း

ေက်ာင္းသားအားလုံး ဘြဲ႔ရလွ်င္ အလုပ္ရရန္ KCGI က ရည္မွန္းသည္။ 
နည္းျပတာဝန္ခံမ်ားက လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္း က႑ နယ္ပယ္ 
အသီးသီးရွိ မိမိတုိ႔၏ အသိအကၽြမ္း၊ အဆက္အသြယ္ ကြန္ယက္မ်ားကုိ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိယ္စား အေကာင္းဆံုး အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ နည္းျပမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ရွာေဖြရရွိရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ တဖန္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္ဆႏၵရွိေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း ကုမၸဏီ ထူေထာင္ရာတြင္လုိအပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုး ေပးလ်က္ရွိသည္။

■ ေက်ာင္းဆင္းဘြဲ႔ရမ်ားအၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကြန္ယက္မ်ား 
ထူေထာင္ျခင္း

ဤတကၠသိုလ္သည္ IT ပညာရပ္အထူးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းၿပီးေသာလူငယ္မ်ားအၾကားတြင္လည္း 
စီးပြားေရးကြန္ယက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ အားထည့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
တကၠသိုလ္တက္ေရာက္စဥ္ကာလကတည္းက အုပ္စုအလုိက္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ၿပီး၊ 
တကၠသိုလ္ၿပီးဆုံး၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ပါကလည္း 
ေက်ာင္းေနဖက္အခ်င္းခ်င္း အသီးသီးေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အသုံးခ်ကာ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။



ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ နယ္ပယ္
ယခုလက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ IT (ICT) ေျပာင္းလဲမႈကုိလိုက္၍ 
(အထူးသျဖင့္ web-business နည္းပညာက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း) ယခင္ “IT
ေျပာင္းလဲျခင္း” ႏွင့္ယွဥ္ပါက အဆင့္ျမင့္ IT သည္အေရးပါေသာ 
က႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ IT (ICT) 
သည္လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာလုပ္ငန္းမဟုတ္ဘဲ 
အဆင့္ျမင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းတြင္ 
အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲသူအဆင့္ IT ပညာရပ္ကို 

ဆုိလိုၿပီး၊ အဆင့္ျမင့္ဗဟုသုတႏွင့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အဆင့္ျမင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ စြမ္းရည္အျမင္ရွိသူမ်ားကုိ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။
ဤတကၠသုိလ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈက႑အတြက္အသုံးခ် IT ပညာရပ္ 
ကြ်မ္းက်င္ လူ႔အရင္းအျမစ္ကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ သင္ရိုးညႊန္တမ္းကုိ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ဤတကၠသို္လ္မွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ IT ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစားမ်ားတြင္ 
အလုပ္အကုိင္ရရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း IT နည္းပညာအသုံးျပဳမႈက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ IT ၏ ေထာက္ပံ့မႈၾကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် IT 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ CIO 
သည္အေရးပါလာခဲ့သည္။ CIO သည္ 
လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာအရာျဖစ္ၿပီး၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း 
တည္ေထာင္ရန္ သတင္းအခ်က္လက္ဗ်ဴဟာမ်ားကုိခ်မွတ္ကာ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဗဟုသုတပညာရပ္မ်ားကုိ 
သတင္းအခ်က္လက္္ဆုိင္ရာစနစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးသည့္ 
အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားျဖစ္သည္။

CIO (Chief Information Officer)
သတင္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈတာ၀န္အရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္

ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအရင္းအျမစ္ကိုပိုင္ဆိုင္ အသံုးခ်သူျဖစ္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို 
သင့္ေတာ္စြာ ထည့္သြင္းကာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုးကို 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အက်ိဳးရွိစြာလည္ပတ္ေစျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္သည့္ 
အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ IT 
ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ 
ဗဟုသုတရွိေနရန္လိုအပ္သည္။ တဖန္ ပေရာဂ်က္ဟူသည္ 
ဌာနေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ 
ကၽြမ္းက်င္စြာလူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔သည္လည္းအေရးပါလွသည္။

ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ

အဆင့္ျမင့္ SE သည္ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ 
ကိုကူညီရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ကိုလုပ္ေဆာင္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္သည္။ 
နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာသာမက၊ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စီမံမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။
Web-System သည္ တည္ေထာင္သူနည္းပညာရွင္သည္ 
ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ SE ၏လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း 
ေနာက္ဆံုးေပၚ IT ကြ်မ္းက်င္မႈကို အသံုးျပဳ၍ စနစ္ဖန္တီးမႈအား 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုလုပ္ေဆာင္သည္။

အဆင့္ျမင့္ SE,
Web System တည္ေထာင္သူနည္းပညာရွင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတြင္း IT ပညာရွင္မ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ 
IT နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီျပင္ပ IT 
အၾကံေပးကုမၸဏီမ်ားသည္ အေရးပါေသာက႑တြင္ ရွိသည္။ 
စနစ္ေပါင္းစည္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ 
ဧည့္သည္၏လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ကိုက္ညီေသာ 
စီးပြားေရးစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
အတုိင္ပင္ခံျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္လာေစရန္ 
အၾကံျပဳေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားျဖစ္သည္။ 
ဧည့္သည္၏လိုအပ္ခ်က္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ၿပီး 
သင့္ေတာ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ IT၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
လူမႈဆက္ဆံေရးစသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။

စနစ္ေပါင္းစည္းမႈဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္

e-business site ကိုဖန္တီးရန္အတြက္ Web နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 
အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ဗ်ဴဟာဆိုင္ရာအေျခခံအသိပညာမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား၏ 
အင္တာနက္ေပၚတြင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုုင္ရန္ 
မားကတ္တင္းနည္းပညာမ်ားကိုသိရွိၿပီး e-business ကို 
အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္း 
စီးဆင္းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတ၊ စီးဆင္းမႈစနစ္ႏွင့္ 
အာမခံထိန္းသိမ္းမႈ စသည့္ Network ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
အဆင့္ျမင့္ ဗဟုသုတ၊ နည္းပညာ မ်ားလိုအပ္မည္။

Web-Marketing ကြ်မ္းက်င္သူ

စနစ္စီမံဖန္တီးသူဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ IT 
ဗ်ဴဟာျပင္ဆင္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဓိက 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ 
အေျဖထုတ္ျခင္းမူေဘာင္ကို ခ်မွတ္္ကာ ရွိႏွင့္ေသာ 
ရႈပ္ေထြးသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈကိုရယူကာ 
စနစ္၏ဖြဲ႕စည္းမႈအသစ္ကို ေရးဆြဲသည့္ အဆင့္ျမင့္ 
ျပင္ဆင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ 
အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းဗ်ဴဟာႏွင့္ 
လက္ေတြ႕စနစ္ဖန္တီးမႈကိုခ်ိတ္ဆက္ေပး ေသာလုပ္ငန္းကို 
လုပ္ေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ IT ကြ်မ္းက်င္မႈအျပင္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ တို႔လိုအပ္သည္။

စနစ္ စီမံဖန္တီးသူ 

ရုပ္ရွင္၊ Animation ႏွင့္ ဂိမ္းေဆာ့၀ဲလ္စသည့္ မီဒီယာ Content 
တီထြင္မႈတြင္ content ဖန္တီးစီမံသူသည္ 
ပေရာဂ်က္အဖြဲ႕တစ္ခုလံုးကို စီမံရသည္။ ပထမဆံုး 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲကာ ပူးေပါင္းဖန္တီးမည့္ 
ကုမၸဏီႏွင့္ညိႇႏိႈင္းၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ကိုေရးဆြဲသည္။ ဆက္လက္၍ ဖန္တီးထားေသာ 
ဇာတ္ေကာင္ကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳၿပီး 
ရင္းႏွီးမတည္ေငြရွာေဖြမည္ကို စီမံရသည္။ ယခင္ရွိၿပီးသား 
ရလဒ္ ႏွင့္ လက္ရွိေစ်းကြက္အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ 
အဖြဲ႕အစည္းကို 
စည္းလံုးညီညႊတ္ေစေသာေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ 
လိုအပ္သည္။

Content ဖန္တီးတီထြင္စီမံခန္႔ခြဲသူ

ေဒတာဆန္းစစ္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေဖာက္သည္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း 
ေဒတာအစံုအလင္ကို စုစည္းကာ ေဒတာ၏ 
ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လားရာမ်ားကို ဓမၼဒိဌာန္က်က် 
အႏုစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ 
ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို 
ျပဳစုတင္ျပသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေဆးပညာက႑မ်ားတြင္ Big 
Data (စားသံုးသူေဒတာ) အသံုးျပဳမႈမွာ မၾကာေသးမီ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္မ်ားျပားလာသလို ယင္း Big Data 
အသံုးခ်သည့္ နယ္ပယ္မွာလည္း 
ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာလ်က္ရွိသည္။ 
ေဒတာဆန္းစစ္ျခင္းပညာရပ္မွာ ေဈးကြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဗဟုသုတ၊ စာရင္းအင္းပညာ ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ေဒတာ mining 
ကဲ့သို႔ IT ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ေဘာင္ခတ္ျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း 
အယူအဆမ်ားကို အေျခခံသည့္ ယုတၱိက်ေသာ ေတြးေခၚမႈ 
ပညာမ်ား လိုအပ္သည္။

ေဒတာ ဆန္းစစ္သူ

သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာကြန္ယက္သည္ e-commerce 
ႏွင့္ IoT (Internet of Things) 
မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
ျပင္ဆင္မႈျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ထိုကြန္ယက္မ်ားကိုလႊမ္းျခံဳထားသည့္ Security Risk 
သည္ဆက္လက္ က်ယ္ျပန္႕လ်က္ရွိသည္။ 
အာမခံထိန္းသိမ္းထားရွိႏိုင္မႈသည္ အေရးႀကီးလ်က္ရွိသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္လံုျခံဳေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္ 
ဧည့္သည္မ်ား၏ အေရးႀကီးအခ်က္လက္မ်ားကို 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ အၾကံေပးေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ 
ဧည့့္သည္၏အေျခအေနကို လက္ခံသေဘာေပါက္ၿပီး 
သင့္ေတာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ စြမ္းရည္ တို႔လိုအပ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္လုံျခံဳေရး အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္
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ပတ္၀န္းက်င္

သင္ၾကားေရးေထာက္ကူျပဳ SAP စနစ္ 
■ SAP ကုမၸဏီ ERP package ျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေမြးျမဴျခင္း

ပံုမွန္တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္မ်ားရွိ IT ပညာရပ္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ မည္သုိ႔အသံုးခ်မလဲ” ဆိုသည့္အခ်က္ 
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေပါင္းစည္းျခင္း၊ 
ဌာနမ်ားကိုေပါင္းစည္းျခင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ေယဘုယ် IT အသံုးခ်ပညာေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္ 
ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေသးသည္။
ဤ႔တကၠသိုလ္တြင္ အဆင္ျမင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ရန္ 
ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ERP (လုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္အစီအစဥ္) package vendor 
ျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီ SAP ကုမၸဏီ၏ SAP ERP ကိုပညာေရးအတြက္ ထည့္သြင္းကာ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ သင္ယူေရး သုေတသနပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးထားရွိသည္။ 

ကမာၻ႕အသိအမွတ္ျပဳစံႏႈန္းမီ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေရးပတ္၀န္းက်င္

E-Learning စနစ္
KCGI သည္ က်ိဳတိုရွိ ပင္မ ေက်ာင္းပရဝဏ္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ အေဝးေက်ာင္းပရဝဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လက္ခ်ာမ်ားထုတ္လႊင့္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အေဝးေရာက္ သင္ၾကားမႈ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔အတြက္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ e-learning စနစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳသည္။

ယခုအခါ e-learning စနစ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး ဆာပိုရုိ၊ တိုက်ိဳ၊ က်ိဳတို 
တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပညာသင္ၾကားလာႏိုင္ခဲ့သည္။ 
(တၿပိဳင္နက္ပံုစံ e-learing) တဖန္ KING-LMS တြင္စုစည္းထားေသာ သင္ယူေရး 
Content မ်ားေၾကာင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ မဆို အြန္လိုင္းမွ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ယင္းဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင့္ KCGI 
သည္ အြန္လိုင္းမွ အျပည့္အဝ သင္ယူႏုိင္မည့္ သင္တန္းအမ်ားအျပားကို 
သင္ၾကားေပးသည္ (တၿပိဳင္နက္မဟုတ္ေသာပံုစံ e-learning)။
*KING-LMS ျဖင့္ မိမိေလ့လာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာႏိုင္သည့္ 
ဤတကၠသိုလ္၏ထူးျခားေသာ သင္ယူမႈစီမံခန္႕ခြဲေရး အေထာက္အကူျပဳစနစ္
KCG Information Network Galaxy-Learning Management System

ဤလုပ္ငန္းရင္းျမစ္ စီမံေရး (ERP) စနစ္ကို ERP၏ အရံ ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးျပဳမႈ 
အပါအဝင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၄၃၇၀၀၀ က အသံုးျပဳၾကသည္ (၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ 
မတ္လရွိ SAP ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ)။ အဓိက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအနက္ Forbes 
Global 2000 တြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၉၂% မွာ SAP ERP ကို 
အသံုးျပဳၾကသည္။
မူလအစ ထိုစနစ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈ 
အတြက္ထည့္သြင္း ခဲ့ေသာ္လည္း၊ 
စနစ္သစ္မ်ားတီထြင္ဖန္တီးမႈအပါအ၀င္အေျခခံက်ေသာ ERP အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းပညာ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္မွာ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္တစ္ခုတည္းျဖစ္႐ံုမွ်မက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး IT 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းျဖစ္ျခင္းမွာ ဤတကၠသိုလ္၏ 
ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

■ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳ

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ 
ေျပာင္းလဲျခင္းကိုရည္ရြယ္ကာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရင္းႏွင့္ပင္ 
ဘြဲ႔လြန္ဆက္လက္တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား မ်ားျပားလာသည္။ KCGI သည္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္တစ္ဖက္ျဖင့္တက္ေရာက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ IT 
ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို အားေပးလက္ခံသည္။

မိမိ၏အိမ္

တျပိဳင္နက္ပံုစံ e-learning တၿပိဳင္နက္မဟုတ္ေသာပံုစံ e-learning 

KING-
LMS

က်ိဳတိုေက်ာင္း e-learning studio

ဆာပိုရို / တိုက်ိဳ ၿဂိဳလ္တု

ကုိရီးယား၊ တရုတ္အျပင္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား

web

web

web



ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာတြင္ ေက်ာင္း၏ အဓိက တာဝန္ႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ ဝဘ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းပညာ 
အထူးျပဳအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း သင္ၾကားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္-

၁) အေျခခံပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေရး
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစေရး 
အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ထို႔အျပင္ IT/ICT ၏ 
အေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဟာ့ဒ္ဝဲကဲ့သို႔ အေျခခံ နည္းပညာမ်ားကို 
ေက်ာင္းသားမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

၂) စီမံေရးႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း စြမ္းရည္တိုးတက္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၁) လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
လားရာႏွင့္ ယင္း၏ အေထာက္အကူျပဳ IT/ICT တို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း။ ၂) ကုမၸဏီႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ ယုတၱိက်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုကို စီမံေရးဆြဲ 
အဆုိျပဳျခင္းတို႔ဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ထို႔အျပင္ 
အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္စနစ္ႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲႏုိင္စြမ္းရွိရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

၃) ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စြမ္းရည္တိုးတက္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတည္ေဆာက္မႈမွတစ္ဆင့္ စီမံ 
ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားေသာ စနစ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ 
အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ အမွန္သံုးစြဲသူမ်ားအား ေပးအပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ဤ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စနစ္မ်ား၊ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးဆြဲ၊ ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
ကုတ္သေကၤတဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔အသိပညာ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

၄) ပညာရွင္ဆန္ေသာ သတိျပဳနားလည္မႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္တို႔ကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္ရွိရွိ 
ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ပညာရွင္က်င့္ဝတ္အျမင္ႏွင့္ သတိျပဳထိန္းသိမ္းမႈတို႔ အဆင့္ျမင့္မားေစရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ၎အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစပ္လ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေသာ လက္ေတြ႔ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ရရွိလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

KCGI ေက်ာင္း၏ ခံယူထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူဘြဲ႔ရမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ 
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ သင္တန္းအပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေက်ာင္းသား 
ေမာင္းႏွင္သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား၊ ေလ့က်င့္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ 
စုေပါင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။

■ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကို ရရွိပိုင္ႏိုင္ေစျခင္း
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ IT အေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔လြန္းသည့္ 
ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုလုံးကုိ သိရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွာ လက္ေတြ႔မက်ေပ။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးျပဳ ခြဲထုတ္ေလ့လာႏုိင္ရန္ KCGI က 
နယ္ပယ္အခ်ိဳ ႔ကို သတ္မွတ္ကာ အဆိုပါ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။ အဆိုပါ အဓိက အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားမွာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ နယ္ပယ္အလိုက္ အေျခခံမွသည့္ 
လက္ေတြ႔အသုံးခ် နည္းပညာ တတ္ကၽြမ္းမႈအထိ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းေသာ 
အသိပညာမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

■ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လုပ္ငန္းက႑အားလံုးတြင္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္၊ 
အသိပညာ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္တို႔အတြက္ အသံုးခ် IT ပညာ 
လိုအပ္ခ်က္မွာ ပံုမွန္ တိုးတက္လ်က္ရွိျပီး KCGI သည္ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရင္း လက္ေတြ႔ 
ေလ့လာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ကာ အဆုိပါ နယ္ပယ္ရွိ IT ကို ေလ့က်င့္ေစႏုိင္မည့္ 
အသံုးခ်နယ္ပယ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း စုစည္းေပးထားသည္။

■ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးဝင္ေသာစြမ္းရည္မ်ားကို သ႐ုပ္ျပႏိုင္ျခင္း
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးသည္ သင္တန္းတစ္ခုစီမွ ရရွိထားေသာ အသိပညာကို 
လက္ေတြ႔ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရာတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
မိမိကိုယ္ပိုင္ ဉာဏ္စြမ္းဉာဏ္စျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၊ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ကာ အဆုိပါ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို 
အျခားသူမ်ားထံ ေပးအပ္ႏုိင္ရမည္။ ေက္ာင္းသားမ္ားေအန်ဖင့္ လိုအပ္ေသာ 
အသိပညာမ္ား ရရြိသၫၼြာ ေသခ္ာေစရႏ္ ေပရာဂ္က္ႀကီးၾကပ္သဴတစ္ဦး၏ 
လမ္းညႊႏၼႈေအာၾကၱင္ က္ယ္်ပႏ္႔ေသာ ေအၾကာင္းအရာ တစၡဳခုအၾတက္သာမက 
သုေတသနပေရာဂ်က္မ်ား/ တစ္ဦးခ္င္းေလ့လာမႈမ်ား အၾတကၸါ 
ၾဘဲ႔ၾလေႏၸရာဂ္ကၸါေသာ သင္ရိဳးညႊႏ္းတမ္းတစၡဳကို သင္ယဴရမၫ္ ်ဖစ္သၫ္။

■ ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားမွ ရွင္းလင္းသင္ျပျခင္း
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွာ အမွန္ၾကံဳေတြ႔လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွိကာ 
သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေအာင္ 
အထူးေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ KCGI မွ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အလုပ္သင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလိုပါသည္။ 
အလုပ္သင္မ်ားအျဖစ္တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားအားျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး 
၎တို႔၏ျပႆနာေျဖရွင္းမႈစြမ္းရည္မ်ားကိုပါ ထက္ျမက္လာေစေသာ 
လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဘြဲ႔ဒီပလိုမာ မူဝါဒမ်ား
ေက်ာင္းသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မဟာဘြဲ႔ အပ္ႏွင္းသည္-

၁) ႀကိဳတင္ျပဌာန္းထားေသာ သင္ခန္းစာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ အခ်ိန္အတြင္း အျပည့္အဝ ၿပီးစီးျခင္း (ဥပမာ- စာသင္ႏွစ္ဝက္ ၄ ခု)
၂) ဘြဲ႔အတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား အျပည့္အဝ ၿပီးစီးျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအရည္အေသြးမ်ားရွိရန္ ေက်ာင္းက ေမွ်ာ္မွန္းသည္ -
(က) မိမိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိ ေက်းဇူးျပဳသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ အေျခခံ အသိပညာမ်ား ရယူတုိးပြားခ်ဲ ႔ထြင္ရန္
(ခ) ေက်ာင္းသားက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ နယ္ပယ္မွ ဤအသိပညာကုိ အသုံးျပဳ၍ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္
မိမိ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းတြင္ ထင္ရွား ေလးစားခံရသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ျပဳမူေနထိုင္မႈမ်ား ျပဳက်င့္ေစရန္
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သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မူဝါဒမ်ား
ေက်ာင္း၏ အဓိကတာဝန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ IT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ 
တိုးတက္ေရးကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ IT/ICT စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္မ်ား 
ပိုင္ဆုိင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ 
ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္မည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပဳစုထားသည္။

၁။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေအာက္ပါအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားထားပါသည္ -
• အဓိက အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား- သတ္မွတ္ပညာရပ္နယ္ပယ္အေၾကာင္း 
အသိပညာမ်ား စနစ္တက် ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ စုစည္းထားသည့္ 
သင္တန္းမ်ား
• အသံုးခ်နယ္ပယ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ား- အထူးလုပ္ငန္း က႑တစ္ခုခုရွိ 
စီးပြားေရးႏွင့္ IT ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ အသံုးခ်နည္းပညာႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္ မႈမ်ား ရရွိလာေစေရးအတြက္ လက္ေတြ႔  ျဖစ္စဥ္ ေလ့လာမႈႏွင့္ 
ပေရာဂ်က္ အေျခခံ သင္ယူမႈမ်ား ကို အေလးေပး ပို႔ခ်သည့္ 
သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။
• အေထာက္အကူျပဳ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးစရာမ်ား- အဓိက အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းက႑ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ အားျဖည့္ ကူညီမည့္ နည္းပညာလားရာ၊ အဆင့္ျမင့္ 
သီအိုရီ သင္တန္းမ်ားအျပင္ အေထာက္အကူျပဳ စြမ္းရည္သင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

၂။ သင္တန္း မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္း မုိဒယ္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
သင္ယူေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ႏွစ္သက္မႈအရ ေက်ာင္းသားမ်ားက အဓိက 
အထူးျပဳ ဘာသာတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ယင္း အဓိကအထူးျပဳဘာသာတြင္ 
ပညာရပ္နယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ အေျခခံမွသည္ IT ဆက္ႏြယ္ အထူးျပဳက႑ 
လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈ အထိ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းေသာ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

ရရွိေစႏုိင္မည့္ သင္တန္းမ်ား စုစည္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲႏုိင္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းက ေက်ာင္းသားမ်ားအား  မိမိတုိ႔ 
လုိအပ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ေလ့လာမႈ၊ သုေတသနျပဳမႈတုိ႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ သင္တန္းမ်ားကုိ စိတ္တုိင္းက် ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈမွသည္ ပညာရပ္ပိုင္း အသံုးခ်ႏုိင္မႈအထိ တိုးခ်ဲ ႔ႏုိင္ရန္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၌ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အမ်ားစုရွိ လက္ေတြ႔ နည္းပညာ 
အသံုးခ်မႈ အပိုင္းကိုလည္း အထးူ အေလးေပးထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
မိမိတို႔ သင္ယူထားသည့္ အသိပညာမ်ားကို အခ်ိဳ ႔ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အသံုးခ် 
ေျဖရွင္းျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အစီအမံမ်ား ဖန္တီး 
ေရးဆြဲၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းက႑ သင္တန္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အဓိက အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

၃။ ဘြဲ႔လြန္ ပေရာဂ်က္
သင္ခန္းစာပို႔ခ်မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာရပ္ဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈရယူကာ ဘြဲ႔လြန္ 
ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မိမိတို႔ 
စိတ္ဝင္စားမႈ နယ္ပယ္ကို ေလ့လာရင္း လက္ေတြ႔ အသံုးခ် စြမ္းရည္မ်ား 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည္။

၄။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ေက်ာင္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ IT/ICT က႑၏ လ်င္ျမန္ေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လိုက္၍ အခ်ိန္ကိုက္ တံု႔ျပန္ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ 
ဂ်ပန္ႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၌ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အညီ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အၿမဲ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပဳျပင္လ်က္ ရွိသည္။

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေပၚထြန္းရန္ 
ေပါင္းစပ္ပရိုဂရမ္မ်ား

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ား၏တာဝန္၊ 
ယင္းအလားတူမ်ားစုစည္းမႈကို ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးတြင္ တသတ္မွတ္တည္း 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ 
စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ ေလ့လာမႈအတိမ္အနက္အရ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတိုင္းအတာမ်ားကို 
ေပါင္းစည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ KCGI သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားအား အေသအခ်ာ 
ေလ့လာသိရွိေစရင္း အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေစရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားသည္။

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္

နည္းပညာဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

ေပၚထြန္းေရး

အထူးျပဳဘာသာရပ္ကုိ
ရရွိပိုင္ႏိုင္ေစျခင္း

လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း

ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္
လက္ေတြ႕အသံုးဝင္ေသာစြမ္းရည္မ်ားကို

သ႐ုပ္ျပႏိုင္ျခင္း

ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားမ
ရွင္းလင္းသင္ျပျခင္း
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◆ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

KCGI ၏ ဘြဲ႕လြန္ပေရာဂၾက်ျမားသၫ် ေၾကာင်းသားျမားမွ ပြႆနာျမားကုိ 
သူတို႔၏ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ်ဓာတ်ေပါ် မူတၫ်၍ ပြႆနာအၿမိဳးအစား 
သတ်မွတ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းႏွင်႕ ဖြေ႐ွင်းခြင်းတို႔တွင် 
ဦးေဆာင်လုပ်ေဆာင်ႏိုင်ရႏ် ရၫ်႐ွယ်ပြီး၊ လုိအပ်သၫ်႕ အုိင်တီနယ်ပယ်၏ 
လက်ေတွ႔အသံုးျခ နၫ်းပညာျမားကို အထူးပြဳသင်ကြားေပးေသာ 
သင်တႏ်းျမားဖြစ်ပါသၫ်။ သုေတသနတြင္ပါ၀င္ေသာသာမန္ရိုးက် 
တကၠသုိလ္မဟာဘြဲ႕ပေရာဂ်က္ႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ KCGI
၏ဘြဲ႕လြန္ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
လက္ရွိအသုံးျပဳဆဲနည္းကိရိယာမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား၊ 
ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္မ်ားမွရရွိလာသည့္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားအသံုးျပဳကာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း၏ဘဝမ်ားကုိ 
တုိးတက္ေစသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

◆ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

KCGI ဘြဲ႕လြန္ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔ေလ့လာရရွိထားေသာနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ 
အထူးျပဳဗဟုသုတမ်ားကိုဆြဲထုတ္ကာ တိက်ေသခ်ာေသာ ကရိယာမ်ား 
(ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပုံစံမ်ားအပါအဝင္) အသုံးျပဳၿပီး 
ျပႆနာမ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္

◆ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား 

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပေရာဂ်က္စပြန္ဆာ 
(ဘြဲ႕လြန္ပေရာဂ်က္၏တာဝန္ခံနည္းျပ) ၏လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း သူ/သူမတို႔၏ 
ဘြဲ႕လြန္ပေရာဂ်က္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ 
ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ႏွစ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ KCGI သည္ 
ပညာေရးနယ္ပယ္၌ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ Columbia University၏ 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုအား 
လက္ခံက်င့္သုံးလၽွက္ရွိပါသည္။ ၾကာခ်ိန္ ႏွင့္ေလ့လာမႈအေၾကာင္းအရာေပၚ 
မူတည္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းမွ 
ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးအနက္မွတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ 
၁) ဘြ႔ဲလြန္ အစီရင္ခံစာ ၂) ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ 
၃) ဂုဏ္ထူးတန္းဘြဲ႕လြန္ပေရာဂ်က္ ၄) ဂုဏ္ထူးတန္း ဘြဲ႔လြန္ စာတမ္း

ဘြဲ႔လြန္ ပေရာဂ်က္တစ္ခု၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အဆင့္ဆင့္ ဥပမာ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ဒုတိယ စာသင္ႏွစ္ဝက္
ေက်ာင္းသားသည္ ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္အတြင္ ပေရာဂ်က္ အေျခခံသင္တန္း 
(မတက္မေနတက္ရမည့္ သင္တန္း) ကုိ တက္ေရာက္ကာ ပေရာဂ်က္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ 
တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနည္းလမ္းကို ေယဘုယ်သင္ယူရမည္။
မဟာသုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သုေတသနစီမံခ်က္တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ တင္သြင္းရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။

တတိယႏွင့္ စတုတၳ စာသင္ႏွစ္ဝက္
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္းသည္ ပေရာဂ်က္၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
တိုးတက္မႈမ်ားကို သူတို႔၏ ပေရာဂ်က္ႀကီးၾကပ္သူထံသို႔ ပုံမွန္ 
အစီရင္ခံရသည္။ စာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ မၿပီးဆုံးမီ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူသည္ စာတမ္း စသည္ကို တင္သြင္းၿပီး ဆရာမ်ား၏ေရွ႕တြင္ သူ 
သို႔မဟုတ္ သူမ၏ အလုပ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပရပါသည္။

◆ သုေတသနပေရာဂ်က္မ်ား/တစ္ဦးခ်င္းေလ့လာမႈ

သုေတသနပေရာဂ်က္မ်ား/တစ္ဦးခ်င္းေလ့လာမႈသၫ္ 
စာသင္ႏြစၧိဳင္ရာအႀကံေပး၏လမ္းညႊႏၼႈေအာၾကၱင္ KCGI ၌ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 
သငၲႏ္းမ္ား၏သတၼြတၡ္ကၼ္ား်ဖင့္ ကႏ္႔သတၳား်ခင္းမရြိပဲ ေက္ာင္းသားမ္ား 
ကုိယၸိဳင္အရၫ္အခ္င္း်ဖင့္ သုေတသနလုပ္ႏိုင္ေသာ စနစၲစ္ရပ္်ဖစ္သၫ္။ ဤစနျစၲင္ 
ေက္ာင္းသားမ္ားသၫ္ သုေတသနအစီရငၡံစာၾတင္ ၎တုိ႔ရြာေျဖထားသၫၼ္ားကုိ 
ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္်ပကာ အစီရငၡံစာကုိ ႏႈတိၱဳကၱင္်ပႏိုင္သၫ္။ တင္်ပသည့္ 
ရလဒၼ္ားမြာ လုံေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းပါက ေက္ာင္းသားမ္ားကုိ ခရကၵစ္ 
အမြတၡ္ီး်မႇင့ၼၫ္်ဖစ္သၫ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မဟာဘြဲ႕ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္မူ 
သုေတသနပေရာဂ်က္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေလ့လာမႈမ်ား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

◆ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ား

KCGI ရိွေက်ာင္းသားမ်ား ၎တုိ႔ေလ့လာမႈဧရိယာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုၾကာ လုပ္ငန္း 
အေတြ႕အႀကဳံရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ KCGI မွ အလုပ္သင္အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 
၎တုိ႔ KCGI တြင္ေလ့လာခဲ့သည့္ အထူးျပဳအသိပညာႏွင့္ ဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္မ်ားကုိ 
လက္ေတြ႔အလုပ္ခြင္တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အလုပ္သင္ကာလၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလုပ္သင္ဆင္းခဲ့မႈအစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီး သင္တန္းတစ္ခုစီအတြက္ 
ခရက္ဒစ္အမွတ္ရရွိေစရန္ ႏႈတ္တုိက္အစီရင္ခံစာကုိလည္း တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

● ICT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား
● ဦးစီးဦးေဆာင္မႈသီအို]ရီ     ● ပေရာဂ်က္ အေျခခံမ်ား

စာရင္းသြင္းျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ (အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဒီဂရီ)

မယူမေနရ သင္တန္းမ်ား
● ICT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား     ● ဦးစီးဦးေဆာင္မသီအိုရီ     ● ပေရာဂ်က္ အေျခခံမ်ား

အေထာက္အကူျပဳ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးစရာမ်ား

ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္

အဓိက အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား

● ERP
● စီးပြားေရးေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား
● ႏိုင္ငံတကာ စြန္႔ဦးစြန္႔စား စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈ
● ဝက္ဘ္စနစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

● ကြန္ရက္စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈ
● IT မန္ဂါႏွင့္အန္နီမီ
● IT ခရီးသြားလုပ္ငန္း
● ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားဉာဏ္ရည္တု

အထက္ပါ အဓိကအထူးျပဳ ဘာသာမ်ားအနက္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

အသံုးခ်နယ္ပယ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ား
● Fintech 
● စုိက္ပ်ိဳးေရး 

● ေရေၾကာင္းပညာ
● က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ 

● အေၾကာင္းအရာပိုင္းဆုိင္ရာအေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း 
● ပညာေရး

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲသည
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

မယူမေနရမဟုတ္ေသာ သင္တန္းမ်ားထဲမွ 
သင့္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သင့္ေတာ္မည့္ သင္တန္းမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ကာ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေရးဆြဲပါ။

သို႔မဟုတ္

KCGI သင္ရိုးညႊန္းတမ္း တည္ေဆာက္ပံု
KCGI သည္ ICT နယ္ပယ္၌ ေက်ာင္းသားမ်ား လုိအပ္မည့္ အေျခခံ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
အသိပညာမ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္မည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို စုစည္းထားသည္။ 
မျဖစ္မေနတက္ရမည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အေျခခံ စြမ္းရည္ကုိ သင္ၾကားသည့္ သင္တန္းမ်ားသာမက 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနယ္ပယ္တြင္ အသံုးျပဳရမည့္ လက္ေတြ႔စြမ္းရည္ကုိ ပို႔ခ်ေပးသည့္ 
သင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အဓိက အထူးျပဳ သင္တန္းမ်ားမွာ သီးသန္႔ 
ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည့္ 
သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အသုံးခ်နယ္ေျမအလုိက္ သင္တန္းမ်ားတြင္ 

လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာ အဓိက နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ICT ၏ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေနသည့္ သဘာဝေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔  
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေလ့လာရန္ လုိအပ္သည္။ အဆုိပါ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ေျဖရွင္းရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ နည္းျပမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္လ်က္ ၎တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း၏ 
ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ မယူမေနမဟုတ္ေသာ 
သင္တန္းမ်ားအနက္ ကုိယ္ပိုင္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ဖန္တီးၾကရသည္။ အဆိုပါ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဟု ေခၚဆုိသည္။

◆ မယူမေနရ သင္တန္းမ်ား

KCGI သည္ ဘြဲ႕ႀကိဳအထူးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားပင္ျဖစ္ေစ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို 
လက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔လမ္းဖြင့္မႈသည္ လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းတြင္ 
စိန္ေခၚမႈျပင္းထန္ေသာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သမွ်လူမ်ားမ်ားကုိ 
ေပးစြမ္းလိုသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တာဝန္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
KCGI ၌ မယူမေနရ သင္တန္းဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ 
အထူးျပဳဘာသာသည္ မည္သည့္ ဘာသာ ျဖစ္ေစကာမႈ 
အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္တစ္ဦးတြင္ ရိွရမည့္ အသံုးဝင္အက်ိဳးရွိၿပီး အေျခခံက်ေသာ 
ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ မရွိမျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေမြးျမဴေပးမည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။

◆ သင္တန္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္ပင္လ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထူးျပဳဘာသာ၊ 
လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ စိတ္ႀကိဳက္သင္တန္းမ်ားထဲမွေန၍ ၎တုိ႔ 
စာသင္ႏွစ္တစ္ခုစီတြင္ သင္ယူမည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ ၎တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း၏ ကုိယ္တုိင္ 
သင္ယူမႈအစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲသည္။
အဆုိပါသင္တန္းမ်ားကုိ ကနဦး တတ္ကၽြမ္းမႈ မလုိအပ္သည့္ အေျခခံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကနဦး တတ္ကၽြမ္းမႈ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ လုိအပ္သည့္ အသုံးခ်သင္တန္းမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
လုံေလာက္ေသာ ပညာေရး ရလဒ္မ်ား အေသအခ်ာ ရရွိေစရန္ သင္တန္းလမ္းေၾကာင္း (အၾကံျပဳ ေလ့လာမႈပံုစံ) 
ကုိ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စာသင္ႏွစ္တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ၿပီးစီးႏုိင္သည့္ 
သင္တန္းယူနစ္အေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာမည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုစီအတြက္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ေပးသည့္ 
ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။လိုအပ္ေသာ

KCGI နည္းျပ အမ်ားအျပားသည္ က်ိဳတုိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အျခားထင္ရွားေသာ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အၾကံျပဳလမ္းညႊန္ရာတြင္
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာ ရိွသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻတစ္လႊား စီးပြားေရး ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
KCGI ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မဟာဘြဲ႔ ပေရာဂ်က္အတြက္ အဆုိပါ နည္းျပမ်ားထံမွ လမ္းညႊန္မႈကို တုိက္ရိုက္ရယူႏုိင္သည္။

IT ခရီးသြားလုပ္ငန္း

KCGI သည္ အီတလီရွိ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ International University of Languages and Media 
(IULM) တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းကုိ ေပးေဆာင္ထားပါသည္။

KCGI သည္ အီတလီႏိုင္ငံ၊ မီလန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ  International University of Languages and Media 
ႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းထားသည္။ IULM ဘြဲ႕သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ 
ႏွစ္ထပ္ကြမ္းမဟာဘြဲ႕ရရွိႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးအား ေပးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
IULM သည္ မီလန္ၿမိဳ႕၌ 1968 ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။    ၎တြင္  
အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဘာသာေဗဒႏွင့္ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး၊ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ေၾကာ္ျငာျခင္းဟူ၍ ဌာနႀကီးေလးခုရွိသည္။ ထုိတကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း 
အေယာက္ 6,300 ခန္႔ရွိသည္။ IULM သည္ ေပါင္းစပ္ခ်ည္းကပ္မႈကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးၿပီး 
စီးပြားေရးဆန္ဆန္စိတ္ထားအားလက္ေတြ႕အသုံးျပဳေသာပညာေရးတြင္ ေရ႕ေဆာင္လမ္းျပအေနျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။  
IULM သည္ UNESCO ၏သုေတသနအဖြဲ႕အျပင္ ကမာၻတဝွမ္းမွ အျခားေသာပညာသင္ၾကားေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ၿပီး လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတကၠသုိလ္တစ္ခုတြင္ KCGI ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္ပတ္ၾကာေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ကာလတုိ 
႐ႈခင္းၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ထရိန္နင္သင္တန္းကိုလည္း ေပးေဆာင္ထားသည္။ 
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ဤသင္တန္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ရွိ ပညာရွင္ဆုိင္ရာ အသိပညာ၊ နည္းပညာတို႔အား လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈကို အေလးေပးသည္။ 
သင္တန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းက႑တစ္မ်ိဳးစီအတြက္ အထူးျပဳေရးဆြဲထားသည္။ လက္ခ်ာမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ က႑နယ္ပယ္၌ လက္ေတြ႔ 
ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ားက ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ကာ သင္ယူမည့္ က႑တိုင္းရွိ ေနာက္ဆံုးေပၚ အဆင့္ျမင့္ လားရာမ်ားကို အၿမဲထင္ဟပ္ေနေစမည္ ျဖစ္သည္။

Fintech သည္ ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္တြင္အသုံးျပဳထားေသာ IT ျဖစ္သည္။ အဆုိပါသင္တန္းမ်ားတြင္ ဘဏမ်ား၏အဓိကလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ပုံအျပင္ 
အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပိုက္ဆံ၊ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဘ႑ာေရးပိုင္းဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားကိုပါ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္ IT အားအသံုးခ်ပံုကို ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းစီးမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ား 
(စက္႐ုံမ်ားတြင္ကဲ့သုိ႔) ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ IT အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

အဆုိပါသင္႐ိုးတြင္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာႏွင့္ ပင္လယ္သြားလာေရး အသုံးျပဳမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရးေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေနသတၱဝါေမြးျမဴေရးပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာရသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဆးဝါးဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ IT အသံုးျပဳမႈမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿခံဳငံုမိေသာေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ 
အီလက္ထေရာနစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းေဒတာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ AI အသုံးျပဳ ေရာဂါေဗဒႏွင့္ ေဒတာသ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မန္ဂါ၊ အန္နမီ၊ ဗီဒီယုိ၊ ေတးသီးခ်င္းႏွင့္ အျခားေသာမီဒီယာတုိ႔ရွိ IT အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကုိ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ 
ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ intellectual property right မ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းဗ်ဴဟာတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးနယ္ပယ္ထဲရွိ IT အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းတုိ႔တြင္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ e-learning အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အမ်ားအျပားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား ပါဝင္သည္။ 

Fintech

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ေရေၾကာင္းပညာ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ

အေၾကာင္းအရာပုိင္းဆိုင္ရာအေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း

ပညာေရး

အသုံးခ်နယ္ပယ္အလုိက္ သင္တန္းမ်ား

ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ မည္သည့္ အဓိက အထူးျပဳဘာသာယူထားသည့္ ေက်ာင္းသားမဆုိ လိုအပ္မည့္ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို 
သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပမာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိပ္တန္းအဆင့္ျမင့္ ICT အပ္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ နည္းပညာ 
လားရာမ်ား လက္ေတြ႔ ေလ့လာမႈပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အေျခခံမွသည္ အသံုးခ်အဆင့္အထိ ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ 
သင္တန္းမ်ားကုိ စုစည္းထားသျဖင့္ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ တုိးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ား၏ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စကားဝိုင္း၊ မိမိတစ္ေယာက္တည္းေျပာဆုိျခင္းႏွင့္အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ 
IT ႏွင့္ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ယုတိၱက်က်ႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဆက္သြယ္ဆက္ဆံရမည္ကုိ ေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္၌ လုိအပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေထြေထြ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားက နားလည္အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္း 
ရရွိလာေစမည္။

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အရည္အေသြးႏွင့္ တည္ေဆာက္ပုံမ်ားကုိျမွင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ 
အဆုိပါသင္တန္းမ်ားတြင္ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွာေဖြေလ့လာသည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ား၏ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ IT ၏အဆင့္ျမင့္အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားဆုိင္ရာ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိပါ ေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရး

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး

IT အတြင္းရိွ အဆင့္ျမင့္အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ား

အေထာက္အကူျပဳ 
စိတ္ႀကိဳက္ေရြးစရာမ်ား

သင့္သင္တန္းမ်ား ေပါင္းစုေရးဆြဲျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ IT-ဆက္စပ္အသိပညာဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ပယ္ထဲတြင္ သီးျခား၊ အထူးျပဳနယ္ပယ္က႑ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး 
အဆုိပါအတုိင္းအတာအတြင္း ၎တုိ႔၏အသိပညာကုိ ပုိမိုနက္နဲလာေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးျပဳထားၿပီး လံုေလာက္ေသာ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္အိပညာအေျခခံကို ေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားကုိ နယ္ပယ္စုံတြင္ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕ထားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုက္ဆံဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားအသုံးျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း (ERP) စနစ္မ်ားကိုေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကေလာက္ႏွင့္ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားထဲတြင္စုပုံေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာရန္ႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ ၎တုိ႔၏ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာမႈမ်ားအားအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစိတ္ေနသေဘာထား၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳမႈ၊ ေဒတာခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ 
IT စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရရွိေအာင္ျမင္ရန္လုိအပ္သည့္ အသိပညာႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းရွိေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားႏွင့္ကေလာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားကုိ 
စီစဥ္ျပဳလုပ္ပုံႏွင့္ ဖန္တီးေရးဆြဲပုံတုိ႔အျပင္ PC ႏွင့္စမတ္ဖုန္းတုိ႔အတြက္ Web အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားဖန္တီးပုံတုိ႔ကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤသင္တန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိ ရည္ရြယ္သည့္ အသံုးခ်မႈအရ ကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကေလာက္ ကြန္ပ်ဴတင္းႏွင့္ 
လံုျခံဳေရး စီမံမႈ၊ ကလိုင္းယန္႔/ဆာဗာ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ သင္ယူၾကရမည္။

အဆုိပါသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႐ုပ္ပုံကုိ အသက္သြင္းထားေသာ အျမင္ပိုင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စီစဥ္၊ 
ထုတ္လုပ္ပုံအျပင္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ေပါင္းစပ္ပုံတုိ႔ကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ERP

စီးပြားေရးေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ စြန္႔ဦးစြန္႔စား စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈ

ဝက္ဘ္စနစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမ

ကြန္ရက္စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈ

IT မန္ဂါႏွင့္အန္နီမီ

ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ICT အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ IT အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ခရီးစဥ္၊ 
ေနထုိင္စားေသာက္မႈႏွင့္ အျခား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စီမံမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေၾကာင္းအရာ စီမံျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈတို႔ကုိ သင္ယူရမည္။IT ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ဤဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မ်ားျပားေသာနယ္ပယ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕ကမဘာေပၚမူတည္၍ အေျခခံသီအုိရီႏွင့္ဖန္တီးျပဳလုပ္ထား ေသာ 
ဉာဏ္ရည္တု(AI)အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္နည္းပညာမ်ား၊ ပံုဆြဲေရးသားျခင္းတုိ႔ကုိ သင္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
AIဆက္စပ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကၽြမ္းက်င္မႈကုိလည္း ရရွိနိုင္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အားအသုံးခ်နည္း၊ AIနယ္ပယ္မ်ား၌လက္ေတြ႕အသံုးခ်နည္းမ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာနုိင္ပါသည္။

ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ ဉာဏ္ရည္တု

အဓိက အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား

KCGI ၌ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ မဟာဘြဲ႔ (MS in IT) ရရွိရန္ 
ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခရကဒ္စ္ရမွတ္အေရအတြက္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးကာ မဟာဘြဲ႔ ပေရာဂ်က္ကိုလည္း ၿပီးစီးရန္ လိုအပ္သည္။
KCGI ၌ သင္ၾကားသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ၃ ခု 
ခြဲျခားထားသည္- အဓိက အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား၊ 
အသံုးခ်နယ္ပယ္အလိုက္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ 
စိတ္ႀကိဳက္တြဲမ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။ ဝဘ္-အေျခခံ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
သင္တန္းအမ်ားအျပားအနက္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အသိပညာ၊ 

ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားကာ အသံုးခ် နယ္ပယ္၏ အာရံုစိုက္မႈကို ရရွိသည့္  
သင္တန္းမ်ားကို KCGI က ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ 
သင္တန္းမ်ားကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းက ျပန္လည္အုပ္စုခြဲကာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ အထူးျပဳ ေလ့လာေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိစိတ္ႀကိဳက္နည္းျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဒီဇိုင္းက ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိ အထူးျပဳ နယ္ပယ္ႏွင့္ 
မဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

 ERP (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း(ERP)ဆိုသည္မွာ 
ကုမၸဏီ၏အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ လူ၊ ကုန္ပစၥည္း၊ ယႏၲရား၊ ITအသုံးခ် နည္းပညာမ်ားကို 
ျပည့္စုံပိုင္နိုင္စြာစီမံခန႔္ခြဲမႈအား ခ်ဥ္းကပ္မႈသေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအားနားလည္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအား 
သိရွိသေဘာေပါက္ျခင္းသည္ ERPစနစ္တခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ 
ပထမဆုံးေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တိုးတက္ေစနိုင္ပါသည္။
ဤအထူးျပဳဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ၊ ဘဏၰာေရးဆိုင္ရာ 

စာရင္းကိုင္စနစ္၊ အေရာင္းႏွင့္ျဖန႔္ခ်ီေရးစနစ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈမ်ားအား SAP 
ERP သင္ယူမႈစနစ္(SAP)ကို အသုံးျပဳ၍ ပါ၀င္ေလ့လာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပႆနာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ ERPအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းစသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈမ်ားအားလည္း ျခဳံငုံေလ့လာနိုင္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ in-memory databasesႏွင့္ IoTကဲ့သို႔ေသာ ERPႏွင့္  
ေနာက္ဆုံးေပၚစီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဆက္စပ္မႈသုေတသနမ်ားကိုလည္း 
ထိေတြ႕ေလ့လာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 စီးပြားေရးေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား

စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈသည္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း မ်ားျပားလွေသာ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၏ တိုးျမင့္လာသည့္အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိထားသည့္ 
စီးပြားေရးနည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၏ 
ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လုပ္ငန္းစီးပြားေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ထိေရာက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္နိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား က်ယ္ျပန႔္စြာစုေဆာင္းရရွိလာသည္ႏွင့္အမၽွ 
အခ်က္အလက္စီမံခန႔္ခြဲမႈမွာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခက္ခဲ့သည့္ျပႆနာမ်ားအား 
ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕လာရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအထူးျပဳဘာသာရပ္၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
အဆိုပါျပႆနာမ်ား၏ ေျဖရွင္းခ်က္အားရွာေဖြနိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းစြမ္းရည္အား ျမင့္မားလာေစရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းျပႆနာအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ားအား မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ကို 
ေလ့လာသင္ယူနိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈနည္းလမ္းမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းအေပၚအေျခခံၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သုံးစြဲသူဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈ(CRM)စသည့္ အေရးပါေသာ 
သေဘာတရားမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
(SCM)ကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူနိုင္ပါသည္။

 ႏိုင္ငံတကာ စြန္႔ဦးစြန္႔စား စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈ

နိုင္ငံတကာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက၊ 
အျခားအက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊ 
စီမံခန႔္ခြဲျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး၊ ၎တို႔၏အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အသုံးခ်ကာ 
အျခားေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳနိုင္ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ e-commerceႏွင့္ ၀က္ဘ္စီးပြားေရးအပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအား 
အာ႐ုံစိုက္ေနစဥ္အတြင္း၌ပင္ ဘဏၰာေရး၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈတို႔၏ အေျခခံအယူအဆမ်ားကို 
ေလ့လာသင္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ အေျခခံအခ်က္မ်ား

IT စာရင္းအင္းပညာ
အသံုးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ
Web Programming 1၊ 2
စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား

စနစ္ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္စီးပြားေရး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာရင္းကုိင္ပညာ

ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာရင္းကုိင္စနစ္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ 1၊ 2

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ 1၊ 2

ထုတ္လုပ္မႈထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

ERP စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသုံးခ်မႈမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

ERP တုိင္ပင္မႈ အဆင့္ျမင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

Object Oriented Programming

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ အေျခခံအခ်က္မ်ား

IT စာရင္းအင္းပညာ

အသုံးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ

ကြန္ျပဴတာအဖြဲ႔အစည္း သီအိုရီ

Web Programming 1၊ 2

AI အတြက္ သခ်ၤာ

AIသံုး ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အပ္ပလီေကးရွင္း 1၊ 2

ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္း (Python)

ဝက္ဘ္စီးပြားေရးမိတ္ဆက္

ေဒတာသိပၸံ

အရည္အေသြးျမင့္ေဒတာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈႏွင့္ အသြင္းကူးေျပာင္းျခင္း 

ေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈထုတ္ေဖာ္ျခင္း 

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
ေဒတာသစ္ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသီအိုရီမ်ား

Machine Learing ႏွင့္ ၎၏ အသုံးခ်မႈမ်ား

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ႐ိွ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းစဥ္မ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္

ဒီဇုိင္း စဥ္းစားျခင္း

အင္တာနက္စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္း

IT စာရင္းအင္းပညာ

အသုံးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ

Web Programming 1

ထိန္းထားႏုိင္ေသာတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိပၸါယ္႐ွိစြာ ဦးေဆာင္ျခင္း

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပဳမူက်င့္ႀကံမႈ 

သတင္းအခ်က္အလက္က်င့္ဝတ္မ်ား႐ိွ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းစဥ္မ်ား 

ဝက္ဘ္စီးပြားေရးမိတ္ဆက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဘာဂေဗဒ 1၊ 2

Intellectual Property Rights Law

စီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ႐ွိ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းစဥ္မ်ား

စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လက္ေတြ႔ေလ့လာခ်က္မ်ား

IT နယ္ပယ္႐ွိ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္မ်ား

အမွတ္တံဆိပ္ဒီဇိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

အင္တာနက္စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္း

အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္မႈ နည္းပညာဆုိင္ရာ သိပၸံပညာမ်ား

နိုင္ငံတကာ စြန႔္ဦးစြန႔္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပံုစံမ်ား

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
IT စီးပြားေရး ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ

ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း

ဒီဇိုင္း စဥ္းစားျခင္း

လက္ေတြ႕အသုံးဝင္ေသာ ကေလာက္အားကြန္ျပဴတာစနစ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ နိယာမအသစ္မ်ား

ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

Global လူသားရင္းျမစ္ဖြံၿဖိဳးေရး
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 ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္

 အသံုးခ်နယ္ပယ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ား

 အေထာက္အကူျပဳ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးစရာမ်ား

 မယူမေနရ

 ကြန္ရက္စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ကြန္ယက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ယေန႔ခတ္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား၏ 
အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ယက္ပိုင္းဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွ 
ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ဆာဗာစနစ္မ်ားအား တည္ေဆာက္ေပးၿပီး၊ အတားအဆီးမ်ားအား 
ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အဆိုပါကြန္ယက္ႏွင့္စနစ္မ်ားအား စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ကြန္ယက္တစ္ခု၌ အတားအဆီးတစုံတရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက 

ကြန္ယက္ႀကီးၾကပ္သူမွ ျပႆနာအားေျဖရွင္းေပးၿပီး ထိုကြန္ယက္ေပၚရွိသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေပးပါသည္။ ဤအထူးျပဳဘာသာရပ္တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ယက္စနစ္မ်ားလည္ပတ္ပုံႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို သင္ယူရရွိနိုင္ပါမည္။

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ အေျခခံအခ်က္မ်ား

IT စာရင္းအင္းပညာ

အသုံးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ

Web Programming 1

ကြန္ျပဴတာအဖြဲ႔အစည္း သီအိုရီ

ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္း (Python)

ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား

AIသံုး ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အပ္ပလီေကးရွင္း 1

စနစ္စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈပညာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ နိယာမအသစ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ Routing ႏွင့္ switching

ကေလာက္ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း

IoT ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္ 

IoT အပ္ပလီေကးရွင္း စနစ္မ်ား

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္လုံၿခံဳေရး

Routing ႏွင့္ switching

ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း႐ိွ အဆင့္ျမင့္ေလ့လာခ်က္မ်ား

ဝက္ဘ္နည္းပညာ မိတ္ဆက္

ဝက္ဘ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ 

ဆုိင္ဘာ လုံျခံဳေရး

အဆင့္ျမင့္ Routing ႏွင့္ switching

 IT မန္ဂါႏွင့္အန္နီမီ

Manga၊ Anime မ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အေၾကာင္းအရာဖန္တီးေရးသားျခင္း 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံး၏အာ႐ုံအား ဆြဲေဆာင္ဖမ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ KCGI
တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာဖန္တီးမႈနယ္ပယ္အတြင္းရွိ 
လုပ္ငန္းပုံစံေဟာင္းမ်ားအေပၚသုတသနျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းပုံစံသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ Animeမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအစရွိသည့္ ဖန္တီးမႈနယ္ပယ္မ်ား၌ 
ၾကဳံေတြ႕ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ေလ့လာထိေတြ႕နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အဆိုပါသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေၾကာင္းအရာဖန္တီးရာတြင္ ၾကဳံေတြ႕နိုင္သည့္ 

ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္နည္းမ်ားရွာေဖြပုံအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဖန္တီးမႈနယ္ပယ္၌ ICT၏စြမ္းအားသည္ 
မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍  ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိရိယာမ်ားအား ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသုံး၀င္နိုင္သည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားတီထြင္မႈအား 
တိုးတက္ေစနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အသုံးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ

ကြန္ျပဴတာအဖြဲ႔အစည္း သီအိုရီ

အန္နီေမးရွင္းဆြဲျခင္းအေျခခံအခ်က္မ်ား A၊ B

Web Programming 1

အထူးသ႐ုပ္ေဖာ္ဖန္တီးခ်က္မ်ား

သ႐ုပ္ေဖာ္႐ုပ္ပံု တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသံထုတ္လုပ္ေရး

အဆင့္ျမင့္ အထူးရုပ္ျမင္ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာေရးသားျခင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ အထူးေခါင္းစဥ္မ်ား

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ အန္နီေမးရွင္းဖန္တီးျခင္း

ဇာတ္ညႊန္းေရးျခင္းႏွင့္ အခန္းဆက္သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း

ေပါမ်ားေသာ မီဒီယာအေၾကာင္းအရာျမွင့္တင္မႈ

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
သ႐ုပ္ေဖာ္ ပုံျပင္ေျပာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း

အန္နီမီ၊ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈ၊ ေလွ်ာ့ေစ်းႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းဆိုင္ရာ အထူးေခါင္းစီးမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ ဂရပ္ဖစ္

လက္ေတြ႔ အန္နီေမးရွင္း ထုတ္လုပ္မႈ

IT ရိွေဖ်ာ္ေျဖေရး

ဘရန္းတံဆိပ္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံမႈ

 IT ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္းေရး စီမံခ်က္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ႀကီးမားသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ 
၂၀၁၉ခုႏွစ္(ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ) 
ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္အေရအတြက္မွာ ၃၁.၈၈သန္းအထိ 
လၽွင္ျမန္စြာ ျမင့္တက္သြားသည္ဟုသိရွိရသည္။ KCGIေက်ာင္းပရ၀ဏ္တည္ရွိရာ က်ိဳတို၊ ဆာ့ပိုရို၊ 
တိုက်ိဳၿမိဳ႕တိုင္းလိုလိုပင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိၿပီး၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လိုအပ္မႈႏွင့္အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို အစဥ္သျဖင့္ 
မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။

ဤအထူးျပဳဘာသာရပ္သည္ နိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ထားၿပီး၊ 
သက္ဆိုင္ရာအားသာခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ 
အသုံးခ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြနိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ KCGIသည္ လူအမ်ားအား 
ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသတင္းအခ်က္အလက္ ပံ့ပိုးျခင္း၊ မီဒီယာႏွင့္ 
႐ုပ္သံသတင္းအခ်က္အလက္၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
ခန႔္မွန္းေလ့လာျခင္း အစရွိသည့္ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ 
လက္ေတြ႕ကမၻာ၏ျပႆနာမ်ားအား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

IT စာရင္းအင္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္း (Python)

အသုံးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ

Web Programming 1၊ 2

Object Oriented စနစ္ဒီဇိုင္း

ေပါမ်ားေသာ မီဒီယာအေၾကာင္းအရာျမွင့္တင္မႈ

သ႐ုပ္ေဖာ္ ပုံျပင္ေျပာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း

အထူးသ႐ုပ္ေဖာ္ဖန္တီးခ်က္မ်ား

အန္နီမီ၊ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈ၊ ေလွ်ာ့ေစ်းႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းဆုိင္ရာ အထူးေခါင္းစီးမ်ား

ေဒတာသိပၸံ

စီးပြားေရး ေဘာဂေဗဒ 1

ဘရန္းတံဆိပ္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံမႈ

မီဒီယာ ဆက္သြယ္ေရး

စီမံကိန္း စီမံခန႔္ခြဲမႈ

IT ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခခံမ်ား

ခရီးသြား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခခံမ်ား

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
ဂ်ပန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အလည္အပတ္ေနရာမ်ားကုိ စီမံခန႔္ခြဲမႈ

ခရီးသြားလာေရး အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

IT ခရိးသြားလုပ္ငန္း အဆင့္ျမင့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဒီဇုိင္း

IT ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္သင္ဆင္းျခင္း

Global လူသားရင္းျမစ္ဖြံၿဖိဳးေရး

မိုဘိုင္း အပ္ပလီေကးရွင္း ေရးဆြဲျခင္း

 Fintech

ေငြႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း 
Fintech ၏အေျခခံအခ်က္မ်ား
Fintech စနစ္ ဒီဇိုင္း

 စုိက္ပ်ိဳးေရး

ေနာက္မ်ိဳးဆက္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္အသုံးခ်မႈ

စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးမ်ား

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားဒီဇုိင္း

 ေရေၾကာင္းပညာ

ေရေၾကာင္းပညာရပ္ အေျခခံအခ်က္မ်ား

ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားဒီဇုိင္း

 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ

ေဆးဝါးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဥပေဒ

ေဆးပညာပုိင္းနယ္စည္းမထား သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ

ေဆးဝါးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားဒီဇုိင္း

 အေၾကာင္းအရာပုိင္းဆုိင္ရာအေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာပုိင္းလုပ္ငန္းရိွ အထူးေခါင္းစီးမ်ား

IT ရိွေတးသီခ်င္း

IT ရိွေဖ်ာ္ေျဖေရး

အေၾကာင္းအရာပုိင္း အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးဗ်ဴဟာ

 ပညာေရး

အီလက္ထေရာနစ္သင္ယူမႈစနစ္မ်ား၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား

e-Learning စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးေသာဒီဇိုင္းပုံစံ

e-Learning Courseware တိုးတက္မႈ

စာၾကည့္တုိက္ သတင္းအခ်က္ နည္းပညာ

ေက်ာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ ပညာေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ 

အသံုးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ

IT စာရင္းအင္းပညာ

စက္မႈပညာဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းစြမ္းရည္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တင္ဆက္ေျပာဆုိျခင္း

စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ေရး 1၊ 2၊

ယုတိၱေဗဒနည္းက်က် စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း

မီဒီယာဆက္သြယ္ေရး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ICT ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈ

စနစ္မ်ားဒီဇုိင္းပံုစံရွိ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းစီးမ်ား 

စနစ္မ်ားသီအုိရီရွိ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းစီးမ်ား

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္

စက္ရုပ္လုပ္ငန္း ေအာ္တုိေမးရွင္း

အသံုးခ်သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ A ၏နယ္ေျမစြန္း

အသံုးခ်သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ B ၏နယ္ေျမစြန္း

အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ICT ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈ

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ စြမ္းရည္

ICT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ဦးစီးဦးေဆာင္မႈသီအိုရီ ပေရာဂ်က္ အေျခခံမ်ား

ဘြ႔ဲလြန္ အစီရင္ခံစာ ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ ဂုဏ္ထူးတန္း ဘြဲ႔လြန္ ပေရာဂ်က္ ဂုဏ္ထူးတန္း ဘြဲ႔လြန္ စာတမ္း

 ဝက္ဘ္စနစ္မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ၀က္ဘ္နည္းပညာတိုးတက္မႈတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္အင္ထရာနက္မ်ားမွ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီတြင္းအသုံးျပဳရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ 
အင္တာနက္ေပၚတြင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျပဳလုပ္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင္သုံးရန္ ထုတ္
ေ၀ျခင္းစသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ၀က္ဘ္နည္းစနစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ 
ပရိုဂရမ္မင္းဘာသာရပ္မ်ား၊ HTML5ကဲ့သို႔ေသာmarkup languagesမ်ားကိုသုံးကာ 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအား ဖန္တီးေရးသားသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၌ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ (CMS)လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ဤအထူးျပဳဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၀က္ဘ္စနစ္မ်ားအား ပရိုဂရမ္ေရးသားပုံ၊ 
ကုဒ္ဖန္တီးပုံႏွင့္ ကြန္ရက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ အေျခခံအခ်က္မ်ား 

IT စာရင္းအင္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္း (Python)

ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္ေရးဆြဲနည္း အေျခခံမ်ား

Web Programming 1၊ 2

AIသံုး ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အပ္ပလီေကးရွင္း ၁

ဝက္ဘ္စီးပြားေရးမိတ္ဆက္

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ႐ိွ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းစဥ္မ်ား

ကြန္ျပဴတာအဖြဲ႔အစည္း သီအိုရီ

ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား

ဝက္ဘ္နည္းပညာ မိတ္ဆက္

ဝက္ဘ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
Web Programming 3

Object Oriented Programming

Object Oriented စနစ္ဒီဇိုင္း

ေဆာ့ဝဲလ္အင္ဂ်င္နီယာပညာ

ဒီဇိုင္း စဥ္းစားျခင္း

မိုဘိုင္း အပ္ပလီေကးရွင္း ေရးဆြဲျခင္း

IT စာရင္းအင္းပညာ

AI မိတ္ဆက္

အယ္လဂိုရီသမ္မိတ္ဆက္

ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္း (Python)

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ အေျခခံအခ်က္မ်ား

ကြန္ျပဴတာအဖြဲ႔အစည္း သီအိုရီ

အသုံးခ် သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအတြက္ အေျခခံ သခ်ၤာ

Machine Learing ႏွင့္ ၎၏ အသုံးခ်မႈမ်ား

အျမင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္မႈမ်ား

AIသံုး ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အပ္ပလီေကးရွင္း 1၊ 2

ေဒတာတူးေဖာ္ျခင္း

ေဒတာေဘ့စ္နည္းပညာ႐ိွ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းစဥ္မ်ား

ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ AI

သဘာ၀ဘာသာစကား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ အသံပိုင္းဆုိင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား
ေဆးပညာပုိင္းနယ္စည္းမထား သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ

စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ AI

ေဒတာသိပၸံ

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ AI

ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္း (Java)

AI အတြက္ သခ်ၤာ

AIသည္ ၂၁ရာစုဦးပိုင္းမွ စတင္၍ နက္နဲေသာ သင္ယူမႈသီအိုရီအရ တရွိန္ထိုးေက်ာ္လြန္လာေသာ 
လူအဖြဲ႕အစည္းေျပာင္းလဲမႈ၏ အေျခခံက်ေသာနည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ 
AI၏ အက္ပလီေကးရွင္းလုပ္ကြက္မ်ားသည္ လၽွင္ျမန္စြာက်ယ္ျပန႔္လ်က္ရွိကာ၊ 
စက္ပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ရာဘာသာျပန္ျခင္း၊ အလိုေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ယာဥ္မ်ား၊ 
ေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္အစီအစဥ္မ်ား၊ သူနာျပဳ၀န္ေဆာင္မႈသုံး 
စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္အားကစားသာမက ေကာ္ပိုေရးရွင္းမဟာဗ်ဴဟာ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑စီမံခန႔္ခြဲမႈအား ခ်ဥ္းကပ္နည္းသစ္ႏွင့္ အျခားေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕လ်က္ရွိပါသည္။
KCGI၏ AIဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေလ့လာမႈနယ္ပယ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
သီအိုရီ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ လက္ေတြ႕အသုံးခ်နယ္ပယ္မ်ား၏ 
သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားမွတဆင့္ သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရရွိနိုင္ပါသည္။ 
ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာဆက္စပ္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားအား ေလ့လာၿပီး AI
နည္းပညာကို အသုံးျပဳနိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ ဉာဏ္ရည္တု



ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေသာ ေက်ာင္းသားဘဝ
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ပညာရွင္အဆင့္ ဘြဲ႔ရရွိရန္အဆင့္မ်ား

ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ပထမ စာသင္ႏွစ္ဝက္

အေျခခံအသိပညာ
အထူးျပဳေလ့လာမႈ

▪ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ/ေက်ာင္းသားသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ/
    ပညာေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲ

▪ပံုမွန္ ေႏြဦးစာေမးပြဲမ်ား

▪ေႏြရာသီ အထူးျပဳအတန္းမ်ား

ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေသာ ေက်ာင္းသားဘဝ

● ေက်ာင္းသားသစ္ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ပြဲ

● ႏုိင္ငံျခားမိတ္ဖက္တကၠသိုလ္တြင္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္း (ဧည့္ကထိက)

● ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္း

● ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား

● သက္ေမြးေက်ာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဒုတိယ စာသင္ႏွစ္ဝက္

အထူးအဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ားသင္ယူျခင္း
သင့္ဘြဲ႔လြန္ ပေရာဂ်က္ကုိ 

စတင္ျပင္ဆင္

▪ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ျခင္း

▪ေဆာင္းဦး ပုံမွန္စာေမးပြဲမ်ား

▪ေႏြဦးအထူးျပဳအတန္းမ်ား

▪ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားနည္းျပမ်ား၏ 
    အထူးလက္ခ်ာမ်ား

● သက္ေမြးေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္ လမ္းညႊန္

● အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ အကူအညီေပးမည့္အတန္းမ်ား

● ႏုိဝင္ဘာပြဲေတာ္

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အခမ္းအနား

စတင္ျခင္း ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲ

စာသင္ခန္းျမင္ကြင္း KCG ဆုမ်ား
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၁ ၂ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား
တတိယစာသင္ႏွစ္ဝက္

လက္ေတြ႔ပိုင္းႏွင့္ ပုိ၍အဆင့္ျမင့္ေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားေလ့လာမႈ

သင့္ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္

▪သင့္ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ စတင္ေဆာင္ရြက္

▪ေႏြဦးပုံမွန္စာေမးပြဲမ်ား

▪ေႏြရာသီ အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား

အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား ပုိမိုအားေကာင္းေစရန္ 
ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ား

ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ အဓိကအာေဘာ္ကုိ ၿပီးစီးျခင္း

▪ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပ အင္တာဗ်ဴးျခင္း

▪ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားနည္းျပမ်ား၏ 
    အထူးလက္ခ်ာမ်ား

▪KCG ဆုမ်ား (KCG ႏွင့္ KCGI ၌ အထူးခၽြန္ဆုံး ပေရာဂ်က္မ်ား ေၾကညာျခင္း)

▪ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားျပည့္စံုၾကြယ္ဝေသာ ေက်ာင္းသားဘဝ

● ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ပရီစင့္ေတးရွင္းျပဳလုပ္ျခင္း

● အရည္အခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သင္ယူရရွိျခင္း

● ႏုိင္ငံျခား မိတ္ဖက္ တကၠသိုလ္တြင္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္း (ဧည့္ ကထိက)

● ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား

● ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ျခင္း

ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား
စတုတၳစာသင္ႏွစ္ဝက္

ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေသာ ေက်ာင္းသားဘဝ

● ဘြဲ႔သင္တန္းၿပီးဆံုးမႈ အခမ္းအနားမ်ား

ေႏြရာသီ အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား။ ေကာ္ဖီခ်ိန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ အေလးအနက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ။စာသင္ခန္းျမင္ကြင္း

ေႏြရာသီ အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား။ ေကာ္ဖီခ်ိန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ အေလးအနက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ။

၃ ၄
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ပညာေရး၀န္ထမ္းမိတ္ဆက္
ပါေမာကၡ ၁ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၁၀ဦးေအာက္။

၀ီလီယန္ ကမ္းမင္းစ္္ William K. Cummings  ပါေမာကၡ

• အေမရိကန္၊ မီခ်ီဂန္တကၠသုိလ္မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔၊ အေမရိကန္ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ ပီအိတ္္ခ်္ဒီဘြဲ႔မ်ားရခဲ့။
• အေမရိကန္၊ ေဂ်ာ့ခ္ဝါရွင္တန္တကၠသုိလ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာန ပါေမာကၡေဟာင္း

ယိုရွီတာကာ ခါအိ Yoshitaka Kai  ပါေမာကၡ

• အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႕ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေဒါက္တာဘြဲ႕၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ (သခ်ၤာပညာရပ္ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အထူးျပဳ) မွ စီးပြားေရးပါေမာကၡဘြဲ႕၊ ကြမ္ေဆးဂတ္ကူအင္ (ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း) တကၠသုိလ္
• ဝန္ထမ္းေဟာင္း၊ တဲအိဂ်င္းလီမိတက္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာေဟာင္း၊ မစ္ဆူဘီရွီထရပ္စ္ႏွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းစု
• လက္ေထာက္ပါရဂူေဟာင္း၊ စီးပြားစီမံေလ့လာေရး၊ ကိုေဘးတကၠသိုလ္၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡေဟာင္း ၊ ကြမ္ေဆးဂတ္ကူအင္ (ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း) တကၠသိုလ္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗ်ဴဟာ သုေတသနေရးရာ)
• ဂုဏ္ထူးေဆာင္အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ၊ ကြမ္ေဆးဂတ္ကူအင္ (ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း) တကၠသုိလ္

ဆြတ္နဲအို္္ အိမအိ Tsuneo Imai  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ မဟာဘြဲ႕ရ (သခ်ာၤသိပၸံအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာအထူးျပဳ)၊ အင္ဂ်င္နီယာ။ 
• Fujitsu Limited စစ္စတမ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ဌာနမွဴးေဟာင္း၊ Fujitsu Learning Media Ltd ဒါရိုက္တာေဟာင္း။
• ဂ်ပန္ e-learning အသင္းအဖြဲ႔၊ ဥကၠဌ။

ကမာၻ႕အဆင့္ျမင့္ IT စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ဤတကၠသိုလ္သည္ ကမာၻ႕နာမည္ႀကီးတကၠသုိလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ားကုိ 
သတင္းအခ်က္ လက္ပညာရပ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္၊ ပညာေရးဘာသာရပ္ 
တုိ႔တြင္သင္ၾကားေစၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ IT လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ 
အေတြ႕အၾကံဳရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။

Mission of Faculty
ဤတကၠသိုလ္သည္ ပါေမာကၡ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
အၾကံျပဳခ်က္ကိုရယူကာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလုိက္၍ သင္ယူရန္လြယ္ကူေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္းတီးထားရိွသည္။
ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာ၀န္ ၂ ရပ္ရွိသည္။
ပထမဆံုးတာ၀န္မွာ ပညာေရးအရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ ဆရာသည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဖတ္စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ မီဒီယာမ်ား၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး၊ 

နယ္ပယ္အေတြ႕အၾကံဳ၊ ေက်ာင္းေနဖက္ စသည့္ 
ပညာေရးအရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးစီ မိမိတုိ႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ဆရာမ်ားမွ 
ေလ့လာမွတ္သားႏုိင္သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိပံ့ပိုးသူ (ေကာ္ေအာ္ဒီေနတာ) အျဖစ္ 
တာ၀န္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူေရးအပိုင္းတြင္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သင္ယူေရးအစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲရသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္ပါမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးရာေရာက္သကဲ့သုိ႔ ဆရာ၏တာ၀န္လည္း ေက်ပြန္ေပမည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ တာ၀န္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ရင္းေက်ာင္းသားမ်ား 
ရည္ရြယ္ထားေသာအရာမ်ား အထေျမာက္မႈကုိ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းသည္ 
ဤတကၠသုိလ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ခိုဂ်ိ အုအဲဒ Koji Ueda  ပါေမာကၡ

• ခန္စိုင္းတကၠသုိလ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြ႔ဲရ၊ အဆုိပါတကၠသုိလ္၏ ဘြဲ႕လြန္အင္ဂ်င္နီယာသု ေတသနဘာသာရပ္ မဟာဘြဲ႔သင္႐ိုးၿပီးဆုံး (Mechanical Engineering အထူးျပဳ)၊ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔၊ 
(အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) ႐ုိခ်က္စတာ နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဘြဲ႔လြန္ မဟာဘြဲ႔သင္ရိုးၿပီးဆုံး (Computer Science အထူးျပဳ)၊ Master of Science

• မဆုရွိတကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ JICA ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ (Mozambique ႏုိင္ငံ) 

တိုိုရိွအိုိုု အိုကမိုတို Toshio Okamoto  ပါေမာကၡ

• တိုက်ဳိ ဂခုဂဲတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔လြန္မဟာဘြဲ႕သင္ရိုးၿပီးဆံုး (Educational Psychology အထူးျပဳ)၊ အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူဘြဲ႔ (တိုက်ဳိစက္မႈတကၠသိုလ္ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း)    • လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ၊ 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ဆိုင္ရာဌာန၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဌာနမွဴးေဟာင္း     • သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ဆိုင္ရာသုေတသနဌာန၏ ဌာနမွဴး     • ႏိုင္ငံတကာေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးစင္တာ၏ စင္တာမွဴး

• Japanese Association for Education of Information Studies အဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠဌ၊ Japanese Society for Information and Systems in Education အဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠဌေဟာင္း၊ Japan Society For Educational Technology အဖြဲ႔အစည္း၏ 
အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း၊ Japanese Association for Education of Information Studies အဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠဌ၊ e-learning Award ဆိုင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ The Institute of Electronics, 
Information and Communication Engineers အဖြဲ႔အစည္း၏ အထူးအဖြဲ႕ဝင္၊ ISO/SC36-WG2 ၏ ဥကၠဌ     • Information Processing Society of Japan ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမီရလဒ္ အေကာင္းဆံုးဆုကို ရရွိခဲ့

ဟိဒဲအခိိိို္္ ခရွိဟရ Hideaki Kashihara  ပါေမာကၡ

• Osaka Prefecture University၊ ဘြဲ႕လြန္အင္ဂ်င္နီယာသုေတသန မဟာဘြဲ႕ရရွိသူ (စက္မႈအင္ ဂ်င္နီုယာဘာသာရပ္)၊ Okayama University၊ ဘြဲ႕လြန္သဘာ၀သိပၸံသုေတသနာဌာန၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိသူ။ 
(ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းဖန္တီးမႈအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္)၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ပါရဂူဘြဲ႕ရ။

• Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. ထုတ္လုပ္မႈ ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ဌာနမွဴး၊ လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး၊ CCS Inc.  နည္းပညာဖန္တီးမႈဌာန၊ ဌာနမွဴးေဟာင္း၊ ျမင္ကြင္းဆုိင္ရာနည္းပညာ သုေတသန LED ဖန္တီးမႈဌာန၊ 
ဌာနမွဴး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း သတင္းႏွင့္နည္းပညာရွင္အသင္း၊ ဥကၠဌေဟာင္း။ ဂ်ပန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕၊ ဒုတိယဌာနမွဴး။

• လႊတ္ေတာ္အမတ္။     • နည္းပညာရွင္ (စုေပါင္းနည္းပညာေစာင့္ၾကပ္မႈ၊ သတင္းႏွင့္နည္းပညာဘာသာရပ္)၊ EMF ႏိုင္ငံတကာအင္ဂ်င္နီယာ၊ APEC အင္ဂ်င္နီယာ၊ IT ေကာ္ေအာ္ဒီေနတာ။

အခိဟိေရာ ခိမုရ Akihiro Kimura  ပါေမာကၡ

• Kyoto Institute of Technology၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ ႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရ၊ 
• အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ (ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္လုံျခံဳေရး) 
• Kyoto Computer Gakuin၊ ရခုဟုိခုေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕ (NAIS)၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ။ 
• ကုသမႈသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာရွင္။

ဟိရိုးမိ ခိတယမ Hiromi Kitayama  ပါေမာကၡ

• ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္၊ Comway co.ltd. ၏ ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္း အႀကံေပး     ALBASU Co.Ltd. ၏ အႀကံေပး၊ က်ိဳတုိစီရင္စု သတင္းအခ်က္အလက္လုပ္ငန္း အသင္း၏အႀကံေပး
• KEISHIN SYSTEM RESEARCH CO.LTD. တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပထမကုိယ္စားျပဳဒါရိုက္တာ၊ က်ဳိတုိ     ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အသင္း၊ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌေဟာင္း ALPHALINE CO.,LTD ၏ ယခင္စီအီးအုိ

မစဟာရု အီမအီ Masaharu Imai  ပါေမာကၡ

• Bachelor of Engineering၊ Nagoya University။ Nagoya University ၏ဘြဲသင္တန္းေက်ာင္း၌ ေဒါက္တာဘြဲ႕ (majoring in Computer Science)၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ေဒါက္တာဘြဲ႕။
• အၿငိမ္းစားပေရာ္ဖက္ဆာႏွင့္ပေရာ္ဖက္ဆာ၊ Osaka University     • ပေရာ္ဖက္ဆာေဟာင္း၊ Toyohashi University of Technology
• လက္ေထာက္ ဧည့္ပါေမာကၡေဟာင္း၊ University of South Carolina၊ USA     • IEEE ဘဝတစ္သက္တာအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ IEEE စံႏႈန္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင ္    • IFIP ေငြအဆင့္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ IFIP TC10 WG10.5 အဖြဲ႕ဝင္
• Information Processing Society of Japan (IPSJ) ႏွင့္ Institute of Electronics၊ Information and Communication Engineers (IEICE) အဖြဲ႕ဝင္
• Semiconductor & System Design Technology Committee၊ Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) ၏တြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္
• ကုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ၊ AISIP Solutions Co., Ltd.     • ဒါ႐ိုက္တာ၊ Techsor Inc.

ေရာ္အိခ် တဲရရွိတ Yoichi Terashita  ပါေမာကၡ၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ 

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္သိပၸံဘြဲ႕ရ၊ (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) University of Iowa ဘြဲ႕လြန္ပါရဂူဘြဲ႕ရ (ရူပနတၡတၱေဗဒအထူျပဳ) Ph.D။
• ခနဇ၀ နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ၊ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းကူညီေရးအသင္းပညာရွင္ (သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဘာသာရပ္)၊ က်ိဳတုိိကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕လြန္၊ ခ်ိခုဟုိခုေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ေဟာင္း၊ 

က်ိဳတုိသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာေက်ာင္း ၊ အၾကံေပး၊ က်ိဳတုိကြန္ပ်ဴတာအသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း၊ က်ိဳတုိဘူတာေရွ႕ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္။ 

ရွိငဲရု အဲအိဟို Shigeru Eiho  ပါေမာကၡ၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ 

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ။ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ မဟာဘြဲ႕ရ(လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီ ယာအထူးျပဳ)။ အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူဘြဲ႕။
• က်ိဳတုိတကၠသိုလ္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ။
• သတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္အသင္းဥကၠဌေဟာင္း၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္။
• လွ်ပ္စစ္သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္မႈအသင္း အထူးအဖြဲ႕၀င္။

ရွင္းဂ်ိ တုိမိတ Shinji Tomita  ပါေမာကၡ၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ 

• အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ ၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာေဒါက္တာဘြဲ႔၊ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္ (လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ အထူးျပဳ) အင္ဂ်င္နီယာပါေမာကၡဘြဲ႕၊ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္
• ဂုဏ္ထူးေဆာင္အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ ၊ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမွ ဌာနမွဴးေဟာင္း၊ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း အေထြေထြျပန္ၾကားေရးဌာန၊ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္၊ ပါေမာကၡႏွင့္ စီမံေရးရာဌာနမွဴးေဟာင္း၊ 

ႀကိဳတင္စီမံေရးဌာနခ်ဳပ္၊ ျဒပ္ထုဆဲလ္ေပါင္းစပ္စနစ္ဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္၊ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္၊ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ က်ဴး႐ွဴးတကၠသိုလ္၊ အတုိင္ပင္ခံပါေမာကၡ၊ ဟာဘင္ နည္းပညာသိပၸံ
• အဖြဲ႕ဝင္၊ ပါရဂူပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္ပ႐ိုဂရမ္ေကာ္မတီ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု (သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ)     ယခင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရာထူးမ်ားမွာ အဖြဲ႕ဝင္၊ TC10 ေကာ္မတီ၊      သတင္းအခ်က္အလက္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖက္ဒေရးရွင္း (IFIP) ၊ နာယက၊     

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသတင္းအခ်က္အလက္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအသင္း (IPSJ)၊ ရုံးခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကန္ဆိုင္း ရုံးခြဲ၊      IPSJ၊ ဧည့္သည္ေတာ္ သုေတသနဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊     အဆင့္ျမင့္သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ က်ိဳတုိသုေတသနသိပၸံ (ASTEM RI/Kyoto)၊ အဖြဲ႕ဝင္၊      
က်ိဳတုိအိုင္တီပညာရပ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္၊ အကဲျဖတ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မတီ၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေကာင္စီ (CSTI)၊ Exascale စြမ္းရည္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ဥကၠဌ၊ 
က်ိဳတုိသတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံမူဝါဒ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက႑     • အဖြဲ႕ဝင္၊ အီလက္ထေရာနစ္သိပၸံ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ား (IEICE)၊ အဖြဲ႕ဝင္၊ IPSJ

မဆခိ နကမူရိ Masaki Nakamura  ပါေမာကၡ၊ ဒါရိုက္တာ၊ ဆာပို႐ို ျဂိဳလ္တု

• Aoyama Gakuin University၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘြဲ႕ရ။ 
• Nihon Unisys Co., Ltd. (ယခင္ Ballose Co., Ltd.) ေက်ာင္းၿပီး၊ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ Dgic ကုမၸဏီ စေထာင္၊ CEO. 
• Hokkaido Information System Industry Association (HISA) ဥကၠဌ     • All Nippon Information Industry Association Federation (ANIA) အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ 
• ေဟာ့က္ုိင္းဒိုင္း ကြန္ပ်ဴထုတ္ကုန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အာမခံအသင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္။     • ဆာပုိရိုၿဂိဳလ္တုေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းအုပ္ 

ဂယ္ရီ ဟိုအီခ်ီ ဆုခ်ီမိုခ်ီ Gary Hoichi Tsuchimochi  ပါေမာကၡ၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ 

• ဝိဇၨာဘြဲ႕ ႏွင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕  University of California (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ)၊ အေရွ႕အာရွေလ့လာမႈမ်ား မဟာဘြဲ႕ ပညာေရးမဟာဘြဲ႕ (Ed. M) ပညာေရးေဒါက္တာဘြဲ႕ (Ed. D) Columbia တကၠသိုလ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ပညာေရးေဒါက္တာဘြဲ႕ University of Tokyo
• အခ်ိန္ျပည့္ကထိကေဟာင္း ပညာေရးဌာန လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ားဌာနစု Kokushikan တကၠသိုလ္၊ လူသားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၏ ပါေမာကၡေဟာင္း ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းေက်ာင္း Toyo Eiwa အမ်ိဳးသမီးတကၠသိုလ္၊ ပါေမာကၡေဟာင္း ၂၁ ရာစု ပညာေရးစင္တာ Hirosaki 

တကၠသိုလ္၊ ပါေမာကၡေဟာင္း Teikyo တကၠသိုလ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးေဟာင္း သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူမႈစင္တာ Teikyo တကၠသိုလ္ 
• ဧည့္ပါေမာကၡေဟာင္း ပညာေရးဌာန University of Victoria (ကေနဒါႏုိင္ငံ)၊ ဧည့္သုေတသနအဖြဲ႕ဝင္ ဂ်ပန္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား Mark T. Orr စင္တာ University of South Florida၊ ဧည့္ပါေမာကၡ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေလ့လာမႈမ်ားစင္တာ Nagoya တကၠသိုလ္ 
• စာစစ္ပါေမာကၡ ပညာေရး ယဥ္ေက်းမႈ အားကစား သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန (MEXT) တကၠသိုလ္တည္ေထာင္မႈေကာင္စီ (ႏိႈင္းယွဥ္ပညာေရး၊ ဂ်ပန္ပညာေရးသမိုင္းေၾကာင္း၊ လူသားဆုိင္ရာ သိပၸံပညာရပ္မ်ား (ပညာေရး)၏ အေျခခံလက္ေတြ႕က႑၊ လူမႈဘာသာရပ္မ်ား 

I ႏွင့္ II ၏ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ သီအိုရီပါ  အေျခခံလက္ေတြ႕က႑)၊ စာစစ္ပါေမာကၡ MEXT တကၠသိုလ္တည္ေထာင္မႈေကာင္စီ (ပညာေရး၏ႏႈိင္းယွဥ္သမိုင္းေၾကာင္း)၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ လက္မွတ္ရ၊ Brigham Young တကၠသိုလ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ 
သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ေရးဂုဏ္ျဒပ္ေရးသားျခင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလက္မွတ္ရ၊ တကၠသိုလ္ သံုးသပ္တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာဘြဲ႕မ်ားအတြက္ အတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း Dalhousie တကၠသုိလ္ (ကေနဒါႏုိင္ငံ)

ငုရင္ေနာ့ဘင္ Nguyen Ngoc Binh  ပါေမာကၡ၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ 

• Chisinau State University (ယခု Moldova State University) မွ အသုံးခ်သခ်ၤာဘြဲ႕ရ၊  တုိယိုဟာရိွနည္းပညာတကၠသိုလ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမွ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႕၊ အိုဆာကာတကၠသိုလ္ အင္ဂ်င္နီယာသိပၸံ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမွ  အေျခခံအင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူဘြဲ႕  (Doctor of 
Engineering)၊ တုုိယိုဟာရိွ နည္းပညာတကၠသုိလ္၏  အၿငိမ္းစားဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ

• ဟႏြိဳင္း အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ VNU ၏ ဥကၠဌေဟာင္း၊     ဟႏြိဳင္း ျပင္သစ္စကားေျပာ သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံေက်ာင္း VNU ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးေဟာင္း၊     ဟႏြိဳင္း စာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ရက္စင္တာ HUT၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးေရးေဟာင္း
• ACM/IEEE အဖြဲ႔ဝင္၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္ (IEICE)၊ သတင္းအခ်က္အလက္တြက္ခ်က္မႈ ဗီယက္နမ္အသင္း (VAIP)၊ နီပြန္ အသုံးခ် သတင္းအခ်က္နည္းပညာအဖြဲ႔ (NAIS)၊ အမ်ိဳးသားသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာတကၠသိုလ္ (NICT) ၏ အႀကံေပးေဟာင္း၊ ဗီယက္နမ္ေရဒီယုိႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္အသင္း (REV) ၏ ဥကၠဌေဟာင္း
• ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ာဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္အသင္း (VAJA) ၏ ဥကၠဌေဟာင္း၊ဂ်ပန္ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံေကာင္စီ၏ ဥကၠဌေဟာင္း (ASCOJA)၊ ASJA အင္တာေနရွင္နယ္ (ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္) ၏ ဒါရုိက္တာေဟာင္း၊ဗီယက္နမ္-ဂ်ပန္ 

ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း (VJFA) ၏  ဒုဥကၠဌေဟာင္း

ဟိ႐ို႐ုခိို္္ အီတိုး Hiroyuki Itoh  ပါေမာကၡ

• Hokkai-Gakuen University တကၠသုိလ္၊ စီးပြားေရးဘြ႕ဲရ။ 
• Hokkaido University တြင္ အလုပ္၀င္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ Crypton Future Media, Inc.  ကုိတည္ေထာင္၊ CEO။ “ံHatsune Miku” ကုိတီထြင္ဖန္တီး။
• ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ မိတ္ဆက္ေပးမႈတြင္ နာမည္ၾကီး၊ ၂၀၁၃ တြင္ ေဆာင္းဦးတြင္ Ranjyu Houshou ဆုခ်ီးျမွင္းျခင္းခံရ။

အီဆအို အခိယာမ Isao Akiyama  ပါေမာကၡ

• ဝဆဲဒ တကၠသုိလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ 
• ဓါတ္ခြဲခန္းမန္ေနဂ်ာ၊ အခန္း ၂၀၄၆၊ Nihon Unisys နည္းပညာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ

မာဆာႏုိရီ အကိုင္ရွီ Masanori Akaishi  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔၊ တုိက်ိဳဘြဲ႔လြန္အင္ဂ်င္နီယာတကၠသုိလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔ (သခ်ၤာအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရူပေဗဒအထူးျပဳမ်ားျဖင့္) ရရွိခဲ့
• IBM Japan၏ အိုင္တီအထူးကၽြမ္းက်င္သူ အမႈေဆာင္အရာရိွေဟာင္း
လက္ရွိ နုိင္ငံတကာ အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္း၏ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးသူ

ဟိစယ တနက Hisaya Tanaka  ပါေမာကၡ၊ ဒါရိုက္တာ၊ တိုက်ိဳ ျဂိဳလ္တု

• ဝဆဲဒတကၠသုိလ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
• ဖုဂ်ိဆုကုမၸဏီ၏ System Support ဆုိင္ရာဌာနခ်ဳပ္ လက္ေထာက္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးေဟာင္း     • FUJITSU တကၠသုိလ္ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း
• Information-Technology Promotion Agency ၏ IT ဆုိင္ရာ လူသားအရင္းအျမစ္  ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး ဌာနခ်ဴပ္မွဴးေဟာင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ
• Japanese Society for Engineering Education အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ     • Japanese Society for Engineering Education အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင
• Mitou Foundation ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ

ခဆုနိုရိ အီရွိဒ Katsunori Ishida  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္မွအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႕ (ဂဏန္းလကၡဏာဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အထူးျပဳ) ။
• အေထြေထြမန္ေနဂ်ာေဟာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ နည္းပညာဌာန၊ Nippon Avionics Co. , Ltd. အသိအမွတ္ျပဳသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္စာရင္းစစ္ေဟာင္း (CISA) အေမရိကန္၊
ယခင္KCGေက်ာင္းအုပ္ (Rakuhoku ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္) ႏွင့္ဒါရိုက္တာေဟာင္း KCG Informatics Research Center

◆ ပါေမာကၡမ်ား 
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ဆန္းဖိုဒ့္ ဂိုးလ္ဒ္္္ Sanford Gold  ပါေမာကၡ

• University of Michigan (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) မွ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရ
• Columbia University (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) မွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕၊ Ph.D ဘြဲ႕ရ၊ Doctor of Education
• ADP၊ LLC၊ ပညာေရးဆုိင္ရာပ႐ိုဂရမ္၊ သင္ၾကားေရးစီနီယာဒါ႐ုိက္တာ
• Prudential Financial, Inc. ၏ သင္ၾကားေရးဒါ႐ိုက္တာ     • EY ၏ ပညာေရးဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံ

ခဇုယုကိိုု စပ္က Kazuyuki Sakka  ပါေမာကၡ

• က်ဳိတုိတကၠသုိလ္သိပၸံဘြဲ႔ရ၊ အဆုိပါတကၠသုိလ္၏ ဘြဲ႕လြန္ပါရဂူသင္ရိုးၿပီးဆုံး (Astrophysics အထူးျပဳ)၊ သိပၸံပါရဂူဘြဲ႕
• Kyoto Computer Gakuin ခမိုဂဝေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ေဟာင္း၊ နကၡတၱေဗဒ ဆုိင္ရာပညာေရးက်ယ္ျပန္႔မႈသုေတသနဆုိင္ရာ တည္းျဖတ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌေဟာင္း

အဲအိခိိိုု စတိုမိ Eiki Satomi  ပါေမာကၡ

• အုိတ႐ု စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းၿပီးဆုံး (Entrepreneurship ပညာအထူးျပဳ)၊ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ (MBA)
• Nanko Building ကုမၸဏီႏွင့္ Datt ကုမၸဏီ (လက္ရွိ Datt Japan Inc) တုိ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ MediaMagic ကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး က္ုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္လာခဲ့
• Hokkaido Information System Industry Association (HISA) ၏ ဒုတိယဥကၠဌ၊ Hokkaido Mobile content and business Council ၏ ကုိယ္စားလွယ္ အမႈေဆာင္အရာရိွ
• ဆာပို႐ို ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ပထမအဆင့္ အသင္းဝင္ (ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးကူးလူးဆက္ဆံမႈေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ)၊ ေဟာ့ကုိင္းဒိုး ဂ်ပန္-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ

႐ိုးအိ တာကာဟရွီ Ryoei Takahashi  ပါေမာကၡ

• Waseda University မွ သိပၸံဘြဲ႕၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ (သခ်ၤာ အထူးျပဳ) ၊ Ph.D. (အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ) ဘြဲ႕ရ
• Hachinohe Institute of Technology ၏ စနစ္သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ပါေမာကၡေဟာင္း
• Hachinohe Institute of Technology ၏ Ph.D. ပ႐ိုဂရမ္အတြက္ သုေတသနဆိုင္ရာ အႀကံေပးေဟာင္း
• NTT Yokosuka R&D Center ၏ ဝန္ထမ္းေဟာင္း     • NTT Secure Platform Laboratories ၏ ဝန္ထမ္းေဟာင္း

ယုတက တာကာဟရွီ Yutaka Takahashi  ပါေမာကၡ

• Kyoto University မွ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဘြဲ႕ရ၊ Graduate School of Kyoto University မွ Master of Engineering ဘြဲ႕ရ (သခ်ၤာႏွင့္ ရူပေဗဒ အထူးျပဳ) ၊ Graduate School of Kyoto University တြင္ သုေတသနလမ္းညႊန္မႈအတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ Ph.D. 
ပရိုဂရမ္မွႏႈတ္ထြက္ခဲ့ (သခ်ၤာႏွင့္ ႐ူပေဗဒ အထူးျပဳ) ၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေဒါက္တာ၊ Kyoto University ၏ Kyoto University Professor Emeritus

• Kyoto University ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာသုေတသနဌာနမွဴးေဟာင္း     • Nara Institute of Science and Technology ၏ ဌာနမွဴးေဟာင္း
• University of Paris-Sud (France) ၏ ဧည့္ပါေမာကၡေဟာင္း     • French Institute for Research in Computer Science and Automation ၏ ဧည့္ပါေမာကၡေဟာင္း     • Operations Research Society of Japan အဖြဲ႕ဝင္
• National Institute of Information and Communications Technology၊ အလႊာေပါင္းစံုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေကဘယ္ TV ကြန္ရက္မ်ားကိုသုံး ၍ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ 

ထုတ္လႊင့္မႈနည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ R&D ပေရာဂ်က္၊ ပေရာဂ်က္ေခါင္းေဆာင္၊

ရာစုဟိ႐ို တခဲဒ Yasuhiro Takeda  ပါေမာကၡ

• စီအီးအို၊ Gainax Kyoto Co. Ltd.

• ဂ်ပန္သိပၸံ စိတ္ကူးယဥ္စာေရးဆရာအသင္း (SFWJ) ႏွင့္ ဂ်ပန္အာကာသ စာေရးဆရာကလပ္ (SACJ) အဖြဲ႔ဝင္

• Gainax တည္ေထာင္သူအဖြဲ႔ဝင္။ Nadia, Secret of Blue Water, Tengen Toppa Gurren Lagann အပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အန္နီေမးရွင္း ရုပ္ရွင္အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္သူ။

ဟူစင္ ဆြန္း Yuexin Sun  ပါေမာကၡ

• တီယန္ဂ်င္း ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၊ ဂ်ပန္ဌာနမွဝိဇၨာဘြဲ႔ရခဲ့၊ က်ိဳတုိစီရင္စုတကၠသိုလ္၊ သက္ရွိႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံဌာနမွ ဝိဇၨာသိပၸံမဟာဘြဲ႔ရခဲ့ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္၊ ပိသုကာဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူဘြဲ႔ ရခဲ့။
• Huitai Cultural Development Co., Ltd. (တရုတ္)၊ ဥကၠဌ

ေပးယန္ဂ်ိဳး Peiyan Zhou  ပါေမာကၡ

• ပီကင္းတကၠသုိလ္၊ တရုတ္ဘာသာႏွင့္စာေပဌာနမွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ရခဲ့၊ က်ိဳတုိစီရင္စုတကၠသုိလ္၊ သက္ရွိႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံဌာနမွ ဝိဇၨာသိပၸံမဟာဘြဲ႔ရခဲ့
• Huitai Cultural Development Co., Ltd. (တရုတ္ )၊ ဒါရုိက္တာ

တာကာရွ ီဆာတို Takashi Sato  ပါေမာကၡ

• နာဂုိယာနည္းပညာတကၠသုိလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔ရခဲ့ တုိတိုရီတကၠသုိလ္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာပါရဂူဘြဲ႔ (အေျခခံအေဆာက္အအုံ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ အထူးျပဳ)
• NEC Corporation အေထြေထြမန္ေနဂ်ာေဟာင္း

ေရွာဇို ႏိုင္းတိုး Shozo Naito  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရခဲ့၊ က်ိဳတုိတကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔ရခဲ့ က်ဳိတိုကြန္ပ်ဴ
• တာတကၠသုိလ္ ကာမုိဂါဝါေက်ာင္းအုပ္ NTT သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝစနစ္ ဓာတ္ခြဲခန္း၌

သုေတသနအရာရိွခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိရီးယားသတင္းအခ်က္အလက္လံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ၏အႀကံေပး ပါေမာက

ယုခိရီရိုး နကမူရ Yukihiro Nakamura  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ၊ မဟာဘြဲ႕ရ၊ (သခ်ာၤသိပၸံအထူးျပဳ)၊ အင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူဘြဲ႕ရ၊ 
• က်ိဳတုိတကၠသိုလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ၊ သတင္းအခ်က္အလက္သုေတသန ဌာန ပါေမာကၡေဟာင္း၊ Ritsumeikan University၊ အင္ဂ်င္နီယာသုေတသနဌာန၊ ပါေမာကၡေဟာင္း။ 
• Nippon Telegraph and Telephone Corporation၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ယက္ သုေတသနဌာနအသိပညာဆုိင္ရာဌာနမွဴးေဟာင္း၊ ျမန္ဆန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္သုေတသနဌာန ဌာနမွဴး၊ 

က်ိဳတုိအဆင့္ျမင့္နည္းပညာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာအသင္း၊ ဒုတိယအမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ အေနာက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ IEEE ဌာနမွဴးေဟာင္း၊ Parthenon သုေတသနအသင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာခ်ဳပ္၊ IEEE အထူးအဖြဲ႕၀င္။

နစ္ဇာ ေမးလက္္စ္ Nitza Melas  ပါေမာကၡ

• “Cirque du Soleil” Main vocalist, singer-songwriter
• Former Musicians Institute Lecturer, Los Angeles Music Awards World Music Division / Hollywood Music Awards World Music Department / DEKA Awards and many others
• အျခားေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ S.by. L ႏွင့္ Toyota Estima ၏ CM song ႏွင့္ Anime၊ ဂိမ္း အသံသရုပ္ေဆာင္။

ရာစုဟိ႐ိုု ႏိုအိရွိခိ Yasuhiro Noishiki  ပါေမာကၡ

• ရိဆုမဲကန္တကၠသုိလ္ သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔
• ယခင္ ဂ်ပန္ DEC ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့
• ယခင္ ဂ်ပန္ Hewlett-Packard Japan ကုမၸဏီလိမိတက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့

အခိရ္္ ဟဆဲဂ၀ Akira Hasegawa  ပါေမာကၡ

• (အေမရိကန္ႏို္င္ငံ) Rochester Institute of Technology ဘြဲ႕ရ၊ မဟာဘြဲ႕ရ (ပရင့္တင္းအင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပဳ)၊ Master of Science
• NPO ႏ္ုိင္ငံတကာကြန္ပ်ဴတာပညာေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈဌာန၊ ဌာနမွဴး။

ပီတာ အန္ဒါဆန္ Peter G. Anderson  ပါေမာကၡ

• အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Massachusetts Institute of Technology ဘြဲ႕ရ၊ မဟာဘြဲ႕ရရွိထားသူ (သခ်ာၤဘာသာရပ္အထူးျပဳ) Ph.D။
• RCA ကြန္ပ်ဴတာဖန္တီးမႈဌာန၊ အထက္တန္းနည္းပညာရွင္ေဟာင္း၊ Rochester Institute of Technology ၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဌာန၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသုေတသနဌာန အထူးသုေသတီ၊ 

IJCR တည္းျဖတ္သူအဖြဲ႕၀င္။

ခုိအိခ်ိ ဟဆဲဂဝ Koichi Hasegawa  ပါေမာကၡ

• ေဟာ့ကုိင္းဒုိးတကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရခဲ့
• Pennsylvania state university မွ ဘြဲ႕လြန္မဟာဘြဲ႔သင္ရိုးၿပီးဆုံး၊ Master of Arts
• ေဟာ့ကုိင္းဒုိးတကၠသုိလ္ စာေပသုေတသနဘာသာရပ္မွ ပါရဂူဘြဲ႔သင္႐ိုးၿပီးဆုုံး၊ ပါရဂူဘြဲ႔ (စာေပဆုိင္ရာ)
• NHK ၏ သတင္းဓာတ္ပံုသမားေဟာင္း

မာဆာကီ ဖူဂ်ီဝါရာ Masaki Fujiwara  ပါေမာကၡ

• မဟာဘြဲ႕ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဆုိင္ရာ တီထြင္ဖန္တီးမႈပညာရပ္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းေက်ာင္း Osaka City တကၠသုိလ္၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန႔္ခြဲမႈသိပၸံ Setsunan တကၠသုိလ္၊ SME အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္
• မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အဓိက အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဟာင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဌာန KSR ကုမၸဏီလီမိတက္ 
• ပါေမာကၡေဟာင္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားဌာန Miyagi တကၠသုိလ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ေလ့လာမႈမ်ား Miyagi တကၠသုိလ္၊ လက္ေထာက္သုေတသန 

ညႊန္ၾကားေရးမႉး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း သုေတသနေလ့လာမႈမ်ား Miyagi တကၠသုိလ္၊ ကထိကေဟာင္း Bond စီးပြားေရးေက်ာင္း Bond တကၠသိုလ္ (BBT MBA)၊ ဧည့္ပါေမာကၡ Miyagi တကၠသုိလ္ 

တခအို ဖူဂ်ိဝရ Takao Fujiwara  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရ၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမွ ပါရဂူဘြဲ႕ (႐ူပနကၡတေဗဒအထူးျပဳ)၊ Doctor of Science ဘြဲ႕ရ
• က်ိဳတုိၿမိဳ႕ အႏုပညာတကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ အႏုပညာဌာန ဌာနမႈးႏွင့္  ပါေမာကၡေဟာင္း၊  က်ိဳတုိၿမိဳ႕ အႏုပညာတကၠသုိလ္
• အခ်ိန္ပိုင္းနည္းျပေဟာင္း၊ Kyoto Computer Gakuin

မာဆာအို ဖူကူရွီမာ Masao Fukushima  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ သခ်ၤာသိပၸံဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔၊ အင္ဂ်င္နီ ယာမဟာဘြဲ႔ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူဘြဲ႔မ်ားရခဲ့ 
• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ပါေမာကၡေဟာင္းေနရာ

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသုိလ္ သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံဌာန၊ ပါေမာကၡေဟာင္း နန္ဇန္းတကၠသိုလ္၊ သိပၸံႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ပါေမာကၡေဟာင္း ဂ်ပန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ သုေတသနအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္

မာဆာဟီရို ဖူရူဆာဝါ Masahiro Furusawa  ပါေမာကၡ

• ေကအုိတကၠသုိလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔ (ကြန္ထရိုးအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ အထူးျပဳ)
• Nomura Research Institute, Ltd မွ စနစ္အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္း SAP Japan Co., Ltd မွ လုပ္ငန္းတန္ ္ဖုိးအင္ဂ်င္နီယာ မီယာဂီတကၠသုိလ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းပါေမာကၡ

တဒရွိ ကြန္ဒို Tadashi Kondo  ပါေမာကၡ

• တုိကူရွီမာတကၠသုိလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရခဲ့၊ အုိဆာကာတကၠသုိလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ ရခဲ့
• Toshiba Corporation၊ ပါဝါႏွင့္စက္မႈစနစ္ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန ကြန္ထရိုးသုေသတန ဌာနမွဴး ေဟာင္း ပါေမာကၡေဟာင္း၊ ေဆးပညာဌာန၊ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ က်န္းမာေရးသိပၸံဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္း၊ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ 

ႏႈတ္မႈသိပၸံဌာန၊ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ တုိကူရွီမားတကၠသုိလ္

မစရွီ ခူရတနိ Masashi Kuratani  ပါေမာကၡ

• Bachelor of Science and Technology၊ ေအာ္ပေရးရွင္းသုေတသန (သိပၸံႏွင့္နည္းပညာမဟာလြဲ႕ႏွင့္ညီမွ်ေသာ) အား ဘြဲ႕သင္တန္းၿပီးေျမာက္၊ National Defense Academy of Japan၊ Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF)
• လမ္းျပခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ဖ်က္သေဘၤာ JDS Hatsuyuki- ကပၸတိန္ေဟာင္း၊ ဖ်က္သေဘၤာ JDS Umigiri၊ ဒုတိယအာဏာပုိင္ေဟာင္း၊ ဖ်က္သေဘၤာ JDS Yudachi၊ JMSDF
• သ႐ုပ္ျပဆရာေဟာင္း (စစ္သမိုင္း)၊ အရာရွိထရိန္နင္သင္တန္း၊ ပထမဆံုးစစ္မႈထမ္းေက်ာင္း၊ JMSDF     • သ႐ုပ္ျပဆရာေဟာင္း (နည္းဗ်ဴဟာပိုင္း)၊ အရာရွိထရိန္နင္သင္တန္း၊ ပထမဆုံးစစ္မႈထမ္းေက်ာင္း၊ JMSDF
• Bukkyo University ရိွ စာေပပညာရပ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕သင္တန္းေက်ာင္း၌ အေရွ႕အာရွသမိုင္းအထူးျပဳ မဟာဘြဲ႕ၿပီးေျမာက     • သ႐ုပ္ျပဆရာေဟာင္း (နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္စစ္မႈေရးရာ)၊ စစ္သမိုင္းညီလာခံ၊ 

Defensive Strategy Education and Research Department၊ Staff College၊ JMSDF

ကီရယ္ ခိုရွစ္ခ္ိ ုCyryl Koshyk  ပါေမာကၡ

• ပုိလန္ႏိုင္ငံ၊ Krakow စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ Applied Informatics ဘြဲ႕ 
• Cinemat Studio ၏ တည္ေထာင္သူ၊ Dark Horizon Studoo ၏ တည္ေထာင္သူ။ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ TV လုပ္ငန္းေလာကတြင္ Visual Effects Supervisor အေနျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြး လွသည့္ 

အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ပံုရိပ္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ‘300’၊ ‘Elysium’၊ ‘Now You See Me’၊ ‘After Earth’၊ ‘Silent Hill: Revelation’, ‘Prometheus’ တုိ႔ အပါအဝင္ 
ပေရာဂ်က္အမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဟာင္ေဆာင္းကိုိ Hong Seung Ko  ပါေမာကၡ

• (ကုိရီးယားႏုိင္ငံ) Dongguk University အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ၊ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ရ၊ (သခ်ာၤသိပၸံဘာသာရပ္အထူးျပဳ)၊ အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူ။ 
• (ကုိရီးယားႏုိင္ငံ) Samsung Electronics Co., Ltd. ၊ ဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ခ်မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနမွဴးေဟာင္း၊ (CIO)၊ Harmony Navigation ကုမၸဏီ CEO ေဟာင္း၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈ ဌာန 

(KISA) အၾကံေပးပါေမာကၡ။
• ကုိရီးယား CALS/ ES အသင္းအဖြဲ႔၀င္၊ ဂ်ယ္ဂ်ဴးစီရင္စုအထူးကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အၾကံေပးအရာရိွေဟာင္း၊ ဂ်ယ္ဂ်ဴးအသိပညာထုတ္ကုန္အသင္း အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္၊ ကုိရီးယားလွ်ပ္စစ္အသင္း ပထမဆုံးရာသက္ပန္အသင္း၀င္။

တိုရွိအကိ တတဲအိရွိ Toshiaki Tateishi  ပါေမာကၡ

• Waseda တကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးေဗဒဘြဲ႕
• MandalaNet ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ၊ Japan Internet Providers Association ၏ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ မန္းေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ Inter-Area High Speed Network Organization အဖြဲ႔အစည္း၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာခ်ဳပ္၊ 

Internet Intelligence Okinawa ကုမၸဏီလိမိတက္၏ ကုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ၊ Internet content Safety အဖြဲ႔အစည္း၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာခ်ဳပ္

မစယိုရွိ တဲဇုက Masayoshi Tezuka  ပါေမာကၡ

• အုိဆာကာတကၠသုိလ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊ အဆုိပါတကၠသုိလ္၏ဘြဲ႕လြန္ပါရဂူဘြဲ႔သင္႐ိုး ၿပီးဆုံး (Communication Engineering အထူးျပဳ)၊ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔
• ဖုဂ်ိဆုကုမၸဏီ၏ သုေတသနစမ္းသပ္ခန္း၏ ႀကီးၾကပ္သူ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း
• Kanazawa Institute of Technology ၏လက္ေထာက္ပါေမာကၡေဟာင္း (Information Engineering ဌာန)     • ဖုဂ်ိဆုကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာသုေတသနဌာနမွဴးေဟာင္း
• Nippon (Japan) Applied Informatics Society (NAIS) ၏ ဌာနခြဲမွဴးေဟာင္း
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ရီလီ Yi Li  ပါေမာကၡ

• ပီကင္း ဘာသာစကားတကၠသုိလ္မွ ဘာသာစကားစာေပဌာန တ႐ုတ္စကားလုံး မ်ားဆုိင္ရာအထူးျပဳျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႔ရ၊ အဆုိပါတကၠသုိလ္၏ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားဌာန အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳျဖင့္ဘြဲ႔ရၿပီး စာေမးပြဲေအာင္ျမင္၊ 
KCGI ၏ Applied Informatics Technology ဆုိင္ရာသုေတသနဘာသာရပ္သင္႐ိုးၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး Information Technology မဟာဘြဲ႔ရ

• SAP လက္မွတ္ရအတုိင္ပင္ခံ (ဘ႑ာေရးစာရင္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစာရင္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးစီစဥ္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စက္႐ုံထိန္းသိမ္းမႈ၊ အေရာင္းပုိင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရး)
• Dalian ဘာသာစကားတကၠသိုလ္ ကထိကေဟာင္း၊ AD Laboratories ကုမၸဏီ တြင္ ဒါ႐ိုက္တာအေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ အအိခ်ိ စမ္းဂေရာတကၠသုိလ္ အေဝးသင္ပညာေရးဌာန၏ အခ်ိန္ပိုင္းကထိက

အကိယိုရွိ ဝတနဘဲ Akiyoshi Watanabe  ပါေမာကၡ

• ေဟာ့ကုိင္းဒုိးတကၠသုိလ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊ က်ဴိတိုတကၠသုိလ္ ဘြဲ႔လြန္မဟာဘြဲ႔ သင္႐ိုးၿပီးဆုံး (Applied System Science အထူးျပဳ)၊ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔၊
• နကမိခ်ိကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့

မိန္ေဟြလိ Meihui Li  ပါေမာကၡ

• Shenyang Normal တကၠသုိလ္၊ ကေလးပညာသင္ၾကားေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ သိပံၸသုေတသန စိတၱပညာ သင္တန္းၿပီးဆုံးထားသူ။
• Dailian ကုန္ပစၥည္းေရးေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ မူၾကိဳေက်ာင္းအုပ္ေဟာင္း၊ Dalian Shipbuilding Heavy Industry Group သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအဖြဲ႕အဖြဲ႕၀င္။
• Dailian ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားေထာက္ပံ့ေရးစင္တာ ဂ်ပန္ဘာသာဌာန၊ ဌာနမွဴးေဟာင္း။
• Dalian Xiahua ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့ေရး ကုမၸဏီ၊ ဒုတိယ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒါရုိက္တာေဟာင္း၊ The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Dailian 

႐ံုးခြဲဒါရုိက္တာေဟာင္း၊ Nippon Steel Dailian ရုံးခြဲဒါရုိက္တာေဟာင္း။     • China Indepedence College သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရးအသင္း၀င္

ေဖးလ်ံဳ Fei Liu  ပါေမာကၡ

• Kyoto Institute of Technology၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာမဟာဘြဲ႕ရ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရ၊ အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဘြဲ႕။
• Kyoto Computer Gakuin၊ ခမိုဂ၀ေက်ာင္း၊ ဒုေက်ာင္းအုပ္၊ တရုတ္ႏို္ုင္ငံလုပ္သား သင္တန္းေက်ာင္း ဧည့္ပါေမာကၡ၊ တရုတ္ႏို္င္ငံအလယ္ပိုင္း အႏုပညာေက်ာင္း၊ ဧည့္ပါေမာကၡ၊ 

တရုတ္ႏို္င္ငံ ကြ်မ္းက်င္လူ႔အရင္းအျမစ္ေမြးျမဴေရး ပညာေပးမႈဆုိင္ရာ အသင္း၀င္။ 
• China Beijing Industrial Vocational and Technical College၊ ဧည့္ပါေမာကၡ၊ တရုတ္ႏို္င္ငံ၊ ပီကင္းၿမိဳ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္း၊ ဧည့္ပါေမာကၡ၊ 

တရုတ္ႏို္င္ငံ ကြ်မ္းက်င္လုပ္ သားနည္းပညာဆုိင္ရာအစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းအသင္း၊ ဧည့္ပါေမာကၡ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကၽြမ္းက်င္္ လုပ္သားေမြးထုတ္ေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္စိစစ္မႈအသင္း၊ ဧည့္ပါေမာကၡ။

တဒရွိွိ မုကိုင္း Tadashi Mukai  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္၊ သိပၸံဘြဲ႕ရ၊ မဟာဘြဲ႕ရ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရ၊ (ဒုတိယအထူးျပဳ ဘာသာရပ္ ဓါတုေဗဒ)
• Kobe University၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ၊ ဂ်ပန္နကၡေဗဒအသင္း၀င္၊ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ ၿဂိဳလ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၀င္(ဥကၠဌ)၊ University of Hyogo၊ သဘာ၀ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သုေတသန စင္တာ အဖြဲ႔၀င္။
• Kanazawa Institute of Technology၊ ဘြဲ႕လြန္ပါေမာကၡ၊ Kobe University၊ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ ပညာေရးဌာန အာကာသသုေတသနဧည့္ပါေမာကၡ၊ 

Kobe University၊ သိပၸံပညာႏွင့္ အာကာသေလ့လာေရးသုေတသန စင္တာ။

ရွိဇုက မိုဒိက Shizuka Modica  ပါေမာကၡ

• Doshisha University၊ ပညာေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရ     • Sumitomo Forestry Co., Ltd. (အေမရိကန္ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္) တြင္အလုပ္၀င္၊
• Pacific Resources ကုမၸဏီ (အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ၊ ဟာ၀ုိင္အီျပည္နယ္))     • International University of Japan တြင္အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္။
• Full Bright ႏု္ုိင္ငံတကာပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပရိုဂရမ္ဆုရသူ၊     • International University of Japan ထူးခြ်န္၀န္ထမ္း၊     • Harvard University၊ ပညာေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိ။ (Ed.M)
• University of Virginia အလုပ္၀င္၊     • University of Virginia အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရ။ (Ph.D)     • (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္) တြင္ i.m.i institute, LLC တည္ေထာင္ခဲ့။
• International Coaching Federation Associate Certified Coach (ICF ACC) ႏွင့္     • International Coaching Federation ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ အဖြဲ႕၀င္

ဆိုေနာ့ေရာ့ မိကိုင္း Sonoyo Mukai  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္၊ သိပၸံဘြဲ႕ရ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရ၊ (အာကာသဘာသာရပ္)၊ သိပၸံပါရဂူ ဘြဲ႕႔ရ၊      • Kanazawa Institute of Technology၊ အင္ဂ်င္နီယာသုေတသနဌာန။
• Kinki University၊ သိပၸံအင္ဂ်င္နီယာဌာန။     • သိပၸံအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ေပါင္းစုံသုေတသန ဌာန၊ ပါေမာကၡ။
• ဂ်ပန္Remote Sensing အသင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာေဟာင္း၊ သုေတသနႀကီးၾကပ္မွဴးေဟာင္း၊ လက္ရွိအၾကံေပးသူ။
• ဂ်ပန္ Aerosol အသင္း၊ စစ္ေဆးသူေဟာင္း၊ အျမဲတမ္းဒါရုိက္တာ။      • ဂ်ပန္နည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕၀င္။     • SPIE (Asia-Pacific Remote Sensing အဖြဲ႕၀င္)
• GWIS (Graduate Women In Science) ဂ်ပန္အသင္း၊ အဖြဲ႕၀င္။     • Deputy Director General of the IBC (International Biographical Centre) for Asia

မီလန္ ဗလခ်္ Milan Vlach  ပါေမာကၡ

• (ယခင္ခ်က္ကုိစလုိဗားကီးယားႏုိင္ငံ) Charles တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ရ၊ (ယခင္ဆုိဗီယက္ႏိုင္ငံ) lomonosov တကၠသုိလ္ဘဲ႔ြရ၊ Charles တကၠသုိလ္ ဘြဲ႔လြန္ပါရဂူသင္ရိုးၿပီးဆုံး၊ 
Doctor of Natural Science ဘြဲ႔ရ၊ အဆုိပါတကၠသုိလ္၏ ဘြဲ႔လြန္ပါရဂူသင္႐ိုးၿပီးဆုံး (သခၤ်ာအထူးျပဳ)၊ Ph.D., Doctor of Science ဘဲြ႔ရ (ခ်က္ကုိစလုိဗားကီးယားႏုိင္ငံ သိပၸံပညာအကယ္ဒမီ)

• ဂ်ပန္ အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသုိလ္၏ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ Charles တကၠသုိလ္၏ ပါေမာကၡ

မရ ဘန္႔စ္ Maya Bentz  ပါေမာကၡ

• ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ၊ Tbilisi State University ဘြဲ႕ရ၊ ဘြဲ႕လြန္မဟာဘြဲ႕ရ၊ Master of Science။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ Columbia University၊ ပညာေရးဘြဲ႕လြန္မဟာဘြဲ႕ရ၊ Master of Arts၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရ၊ 

Doctor of Education, Ph.D. 

• Purdue University ၊ ဧည့္ပါေမာကၡ သုေတသီ၊ Columbia University ပညာေရးဘြဲ႕လြန္ အေ၀းသင္ ႏုိင္ငံတကာပေရာဂ်က္၊ ကုိေအာ္ဒီေနတာ 

မစေနာ့ဘု မဆြတ္အို Masanobu Matsuo  ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ရ။ 
• University of California ၊ ဆန္တာဘာဘာရယ္ေက်ာင္း မဟာဘြဲ႕ရ၊ (ကြန္ပ်ဴတာသိပၸြံအထူးျပဳ)၊ Master of Science၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရ Ph.D. 
• Sumitomo Electric Industries, Ltd. အေမရိကန္ ေဆာ့ဖ္သုေတသန ဌာန၊ တာ၀န္ခံ၊ Twin sun Inc တည္ေထာင္(လက္ရွိ Open Axis Inc) CEO။

မာ့ခ္ ဟာဆဲဂါဝ-ဂၽြန္ဆင္ Mark Hasegawa-Johnson  ပါေမာကၡ

• Massachusetts Institute of Technology (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) မွ သိပၸံဘြဲ႔၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႔၊ Ph.D. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ေမဂ်ာ) ဘြဲ႕ရ
• University of Illinois (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) ၏ ပါေမာကၡ      • Advanced Digital Science Center (စင္ကာပူႏိုင္ငံ) ၏ သုေတသီ
• University of Illinois (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) ၏ တြဲဖက္ပါေမာကၡေဟာင္း     • University of California at Los Angeles (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) ၊ Post-Doctoral အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း
• Massachusetts Institute of Technology (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) ၊ သုေတသနလက္ေထာက္ေဟာင္း     • Fujitsu Laboratories Ltd. ၏ အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္း
• Motorola Corporate Research Laboratories (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) ၏ နည္းပညာအလုပ္သင္ေဟာင္း

ေမယူမီကိုဇို  Kozo Mayumi  ပါေမာကၡ

• နဂိုယာနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရခဲ့ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္မွ (ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ ဘာသာအထူးျပဳျဖင့္) အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔၊ အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူဘြဲမ်ားရခဲ့ Vanderbilt University မွ ေဘာဂေဗဒပါရဂူဘြဲ႔ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းၿပီးစီး၊ ေဘာဂေဗဒမဟာဘြဲ႔ရခဲ့

• Toyo Aluminium K.K မွ ဝန္ထမ္းေဟာင္း က်ိဳတုိကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မွ အခ်ိန္ပိုင္းနည္းျပေဟာင္း     တုိကူရွီမာတကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡေဟာင္း
• Ecological Economics၊ Ecosystem Services ႏွင့္ Journal of Economic Structures အပါအဝင္ ဂ်ာနယ္အမ်ားအျပား၏ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္

မဆရဆု မိုရိတ Masayasu Morita  ပါေမာကၡ

• (အေမရိကန္ႏို္င္ငံ) University of California၊ Berkeley ေက်ာင္းထြက္၊ Harvard University ဘြဲ႕လြန္မဟာၿပီး၊ Master of Education၊ (အဂၤလန္ႏို္င္ငံ)၊ Cambridge University ဘြဲကလြန္တကၠသုိလ္ၿပီး၊ Master of Philosphy။
• Human Media ကုမၸဏီ၊ CEO။
• Tokyo Satellite ေက်ာင္းအုပ္။

ဖရဲဒရစ္ခ္ ဂၽြန္ ေလာရန္တိုင္း Fredric Jon Laurentine  ပါေမာကၡ

• (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) Brown တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ရ၊ Harvard တကၠသုိလ္ ဘြဲ႕လြန္ MBA ဘြဲ႔ရ
• (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ) The Procter & Gamble ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ Computer Associates ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ Sun Microsystems, Inc., တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ 

Two Eyes Two Ears ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူႏွင့္ ကုမၸဏီ ဥကၠဌ

နအိုယ ဘဲ့ေရွာ့ Naoya Bessho  ပါေမာကၡ

• ဥပေဒပညာဘြဲ႕ရ၊ Keio University
• Yahoo Japan Corporation တြင္ ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ ဥပေဒေရးရာဌာန  မန္ေနဂ်ာ၊ အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈး၊ မူဝါဒစီစဥ္ခ်မွတ္ေရးဌာနမန္ေနဂ်ာ နွင့္ အႀကီးတန္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား လုိက္နာမႈရွိေရးအရာရိွ၊ 

ဥကၠဌ႐ုံးမန္ေနဂ်ာ၊ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၊ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ  စီစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အရာရိွခ်ဳပ္၊ ႏွင့္  သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အရာရိွခ်ဳပ္၊ လက္ရွိတြင္ Yahoo Japan Corporation ၏ 
အႀကီးတန္းအႀကံေပးအရာရိွ     • Luke Consultants Co., Ltd. ၏ ကုိယ္စားလွယ္ၫႊန္ၾကားေရးမႈး 

• Kioicho Strategy Institute, Inc. ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး၊  ဂ်ပန္ဥပေဒႏွင့္  ကြန္ပ်ဴတာအဖြဲ႕အစည္း ၫႊန္ၾကားေရးမႈး၊  မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္အဖြဲ႕အစည္း  ၫႊန္ၾကားေရးမႈး၊ ဂ်ပန္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး

ဟိရိုကို မိနို Hiroko Mano  ပါေမာကၡ

• ၀ါဆဲ့ဒတကၠသုိလ္မွအႏုပညာဘြဲ႕ႏွင့္အႏုပညာပါရဂူဘြဲ႕ (အႏုပညာသမိုင္းအထူးျပဳ)၊ စာေပပါေမာကၡ 
• Humboldt တကၠသုိလ္(ဘာလင္)မွ အႏုပညာသမိုင္းအဓိကဘာသာရပ္ျဖင့္ဒႆနိကေဗဒပါရဂူဘြဲ႕

ခဲန္ဂို အုိနိရွိ Kengo Onishi  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• ခန္စိုင္းတကၠသုိလ္ ဗိသုကာပညာဘြဲ႔ရ     • Onishi Building ကုမၸဏီလိမိတက္၏ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ပထမအဆင့္ ဗိသုကာပညာရွင္၊ က်ဳိတုိခ႐ိုင္ ငလ်င္ေဘးအႏာၱရာယ္အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား အေရးေပၚ 
အႏၲရာယ္ကာကြယ္ႏိုင္မႈ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးသည့္ ပညာရွင္၊ က်ဳိတိုခ႐ိုင္ သစ္သားျဖင့္ေဆာက္လုပ္သည့္ေနအိမ္မ်ား ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္မႈ အကဲျဖတ္သည့္ ပညာရွင္

• General Constructors Association of Kyoto အဖြဲ႔အစည္း၏ က်ိဳတုိရံုးခြဲ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း၏ ၂၂ ေယာက္ေျမာက္ ဥကၠဌႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ 
Kyoto Keikan Forum (NPO) တည္ေထာင္သူ ပထမဦးဆုံးဒုတိယဒါ႐ိုက္တာခ်ဳပ္၊ က်ိဳတိုလူငယ္မ်ား အစည္းအေဝးဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊
Kinomachidukuri Conference (NPO) တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပထမဦးဆံုးကုိယ္စားလွယ္၊      ဂ်ပန္လူငယ္မ်ားအစည္းအေဝး ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔ က်ဴိတုိေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာကလပ္၏ ၃၁ ေယာက္ေျမာက္ ဥကၠဌႏွင့္ လက္ရွိဥကၠဌ

အကိဟိကိုို တခဲဒ Akihiko Takeda  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• ဂ်ပန္တကၠသုိလ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန တိရိစာၧန္ေဆးကုသေရးသိပၸံ ဘြဲ႕လြန္မဟာဘြဲ႔ရ     • တိရိစာၧန္ေဆးကုဆရာဝန္
• ဟိတခ်ိအုပ္စု၏ စစ္စတမ္ပိုင္းဆုိင္ရာအင္ဂ်င္နီယာေဟာင္း၊ တုိက်ဳိအင္တာနက္ကုမၸဏီ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့၊ E- Japan (E- government) စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္၊ 

Kyoto Computer Gakuin ေက်ာင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ဌာနခြဲ၏ ပထမဦးဆုံး ဌာနမွဴး
• Intellect-supply ကုမၸဏီလိမိတက္၏ ကုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ

ေရာ့ကို တကဟရွိ Ryoko Takahashi  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• ဒုိရွိရွတကၠသုိလ္၏ စာေပဆုိင္ရာဘြဲ႔၊ ဒုိရွိရွတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕လြန္စာေပသုေတသနဘာသာရပ္ၿပီးဆုံး၊ မဟာဘြဲ႔ (Aesthetics and Art Theory အထူးျပဳ)
• Kyoto Computer Gakuin ေက်ာင္းမွေအာင္ျမင္၊ KCGI ၏ Applied Informatic Technology သုေတသနဘာသာရပ္ၿပီးဆုံး Information Technology မဟာဘြဲ႔ရ

မင္ဟု Ming Hu  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• Bachelor of Science၊ Qingdao University။ ေကြ႔က်ိဳး တကၠသုိလ္ (သခ်ၤာဘာသာရပ္ အထူးျပဳ) တြင္ မဟာဘြဲ႕ကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္။ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကုိ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမွ ရရွိ။ 
သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံပါေမာကၡ။

• သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံက႑၌ ႏုိင္ငံရပ္ျခား-အမ်ိဳးသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသီေဟာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္း၊ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္
• ကြ်မ္းက်င္သုေတသီေဟာင္း၊ သိပၸံပညာရပ္အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္း 

ဆယ္အိခ်ိ႐ို အအိုကိ Seiichiro Aoki  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• အုိဆာကာတကၠသိုလ္သိပၸံဘြဲ႔     • တိုက်ိဳတကၠသုိလ္ ဘြဲ႔လြန္မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔သင္႐ုိးၿပီးဆုံး၊ ပါရဂူဘြဲ႔ (သိပၸံဘာသာရပ္)
• ဂ်ပန္ နကၡတၱေဗဒအဖြဲ႔အစည္း၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္     • က်ဳိတုိတကၠသိုလ္၏ နကၡတၱေဗဒျပန္္႔ႏွံ႔ေရးစီမံကိန္းဌာန၏ ဌာနမွဴး (တိုက်ဴိ တကၠသိုလ္၏ အခ်ိန္ပိုင္းကထိက)
• ခန္စိုင္းတကၠသုိလ္၏ အခ်ိန္ပိုင္းကထိက     • အုိဆာကာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ အခ်ိန္ပိုင္းကထိက
• အုိဆာကာတကၠသိုလ္ဘြဲ႔လြန္သိပၸံသုေတသနဘာသာရပ္၏ အထူးသုေတသနအဖြဲ႔ဝင္ ေဟာင္း
• က်ဴိတိုတကၠသုိလ္ ဘြဲ႔လြန္သိပၸံသုေတသနဘာသာရပ္၏ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ေဟာင္း     • ရိွဂတကၠသိုလ္၏ အခ်ိန္ပိုင္းကထိကေဟာင္း

ဟိ႐ိုႏိုရိ ဆခမိုတို Hironori Sakamoto  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• တုိက်ိဳ နည္းပညာသိပြံမွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ၊ တုိက်ိဳတကၠသုိလ္ သခ်ၤာဆုိင္ရာ သိပၸံပညာရပ္မ်ား ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမွ သခ်ၤာဆုိင္ရာသိပၸံပညာ မဟာဘြဲ႕ရ 
• Nihon Unisys နည္းပညာ သုေတသႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ ဝန္ထမ္း

အမစ္ ပါရီယာ Amit Pariyar  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• အာရွနည္းပညာတကၠသုိလ္ (ထုိင္း)၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံမႈဌာနမွ အင္ဂ်င္နီ ယာ မဟာဘြဲ႔ရခဲ့
• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနမွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ရခဲ့
• မေလးရွား ဆာရာ ဝပ္တကၠသိုလ္ (မေလးရွား) လူမႈေရးသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ နည္းပညာ ဆန္းသစ္မႈတကၠသုိလ္ (ISITI)၊ ပါရဂူဘြဲ႔လြန္သုေတသီ

ဗိုလိုဒီမိုင္အား မိုင္ဂဒယ္စကီး Volodymyr Mygdalskyy  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• မက္နီေကာ့ အမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္၊ အုိဒက္ဆာ II မွ သိပၸံႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႔ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပါရဂူဘြဲ
• မက္နီေကာ့ အမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္၊ အုိဒက္ဆာ II မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ လက္ေထာက္ေဟာင္း က်ဳိတုိ

တကၠသိုလ္၊ အထူးကထိကေဟာင္း ဒုိရွီရွားတကၠသုိလ္၊ ေခတၱကထိကေဟာင္း ကန္ဆိုင္းတကၠသုိလ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းကထိကေဟာင္း

◆ တ ြဖဲကပ္ါေမာက ၡမ်ား

တာကာအို နာကာဂူခ်ီ Takao Nakaguchi  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• က်ိဳတို ကြန္ပ်ဴတာဂတ္ကူအင္ (ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း) မွဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ အသုံးခ်သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံဘြဲ႕သင္တန္းကို သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း က်ိဳတိုေကာလိပ္မွ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ႔ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ (အထူးကြ်မ္းက်င္) 
မဟာဘြဲ႕တန္းတြင္ အထူးခြ်န္ဆံုးေက်ာင္းသားျဖစ္။

• သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း ေဒါက္တာဘြဲ႕အတြက္ သင္ၾကားၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရရွိခဲ႔သည္။ 
• ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ မန္ေနဂ်ာေဟာင္း၊ နည္းစနစ္ဖြံၿဖိဳးေရးဌာန၊ Admax၊ ဧည့္သည္ေတာ္ သုေတသီေဟာင္း၊ လူသားသတင္းအခ်က္အလက္စီမံကိန္း (HIP)၊ အဆင့္ျမင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးသုေတသနသိပၸံ (ATRI)၊ 

နည္းပညာဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း၊  Antrand ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ @Izumi၊ စိစစ္ေရးမွဴးေဟာင္း၊  NTT အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ အထူးသုေတသီေဟာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံ 
ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း၊ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္

• အီလက္ထေရာနစ္သိပၸံ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲသိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသတင္းအခ်က္အလက္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအသင္းတို႔၏အဖြဲ႕ဝင္
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ဘန္ဂ်မင္ ႏူးဗယ္ Benjamin Nouvel  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• တုိးလုိ႔စ္တကၠသုိလ္မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ရခဲ့ တုိလုိ႔စ္တကၠသိုလ္မွေက်ာင္းၿပီး၊ ပါရီတကၠသိုလ္မွ အႏုပညာသမိုင္း ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဘြဲ႔ (The Sorbonne) 
• လူဗာရိွ၊ မာလတီမီဒီယာဌာန၊ ဂ်ပန္-ျပင္သစ္ ပူးတြဲပေရာဂ်က္ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဂ်ပန္ အိတ္စပို၊ Content စီမံေရးမန္ေနဂ်ာေဟာင္း

ယူကို မာဆူဒါ Yuko Masuda  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• ကုိလံဘီယာတကၠသိုလ္ (နယူးေယာက္၊ အေမရိကန္)၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းဌာနမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္း 
မဟာဘြဲ႔ရခဲ့ စိတ္က်န္းမာေရးဘြဲ႔လြန္ဌာနမွ စိတ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈ စိတ္ကုထုံးဆုိင္ရာ ေလးႏွစ္သင္တန္း မဟာဘြဲ႔ရခဲ့ ဆုိဖီယာတကၠသုိလ္ (ႏိုင္ငံျခားေလ့လာမႈ)၊ ႏိုင္ငံျခားေလ့လာမႈဌာနမွ စပိန္ဘာသာျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႔

အိဇု မဆုအို႔ Izu Matsuo  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• က်ိဳတုိတကၠသုိလ္မွဥပေဒဘြဲ႕၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားေတာင္ပိုင္းဘြဲ႕လြန္အစီအစဥ္မ်ားမွ MBAဘြဲ႕
• အီလက္ထေရာနစ္ကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးမန္ေနဂ်ာေဟာင္း၊ Sony Electronics Inc. (USA)၊ ကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးမန္ေနဂ်ာေဟာင္း Carl Zeiss Vision Inc. (USA)၊ 

အဆင့္ျမင့္ကုန္ပစၥည္းမန္ေနဂ်ာေဟာင္း၊ Kyocera International, Inc. (USA)၊ ဂ်ပန္ေဒသမန္ေနဂ်ာေဟာင္း Expedia Holdings KK

ဂ်ဴလီယာ ယိုနဲ႔တာနိ Julia Yonetani  တြဲဖက္ပါေမာကၡ

• ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္ (ၾသစေၾတးလ်) မွဝိဇၨာဘြဲ႕၊ တုိက်ိဳတကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမွ အႏုပညာႏွင့္သိပၸံမဟာဘြဲ႕ (နုိင္ငံတကာ လူမႈေရးသိပၸံအထူးျပဳ)၊  ANU College of Asia and the Pacificႏွင့္ 
ဩစေၾတးလ်အမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္မွ သမိုင္းပါရဂူဘြဲ႕၊(သမိုင္းအထူးျပဳ)၊ 

• ယခုလက္ရွိတြင္ က်ိဳတုိစီရင္စုရွိနန္တန္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသလို၊ ေခတ္ေပၚအႏုပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွျပပြဲမ်ား၌ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအား 
လွည့္လည္ျပသလ်က္ရွိသည္။

e-Learning စတူဒီယို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ဓာတ္ခြဲခန္း

နားေနခန္းမ စာၾကည့္တိုက္

KCGသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းသံုးOffice 365 ProPlus license programႏွင့္ OVS-ES 
license programမ်ားအား Microsoft Corporationမွ လုိင္စင္ရရွိထားသည္။ 
၎လိုင္စင္ပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ Office application မ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ Windows OS မ်ားကုိသင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ 
တစ္ဦးခ်င္းဝယ္ယူမႈျပဳလုပ္နိုင္သည္။ (ေက်ာင္းသားအသုံးျပဳခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ 
တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။)

မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ Office 365 ProPlus license program

ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ OVS-ES license program

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသံုးမျပဳေသာ 
လက္ေတြ႕ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အတန္းခ်ိန္ျပင္ပ၌လည္း အသံုးခ်နိုင္သည္။ 
ႀကိဳတင္စာရင္းေပးျခင္း၊ အပိုေဆာင္းအခေၾကးေငြမ်ားလည္း 
မလုိအပ္ပါ။ ေခတ္မီကိရိယာမ်ားကုိရရွိနိုင္သည္။ ဤ
state-of-the-art အသံုးအေဆာင္ကိရိယာမ်ားအား သင္ 
အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာသံုးစနစ္

- Microsoft Office 365 ProPlus
- Microsoft Office Professional
- Microsoft Windows OS upgrades

သတိျပဳရန္ : Windows Osအတြက္မူ 
အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာဗားရွင္းမ်ားသာ ရရွိနိုင္ပါသည္။

၀ယ္ယူရရွိနိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧပြီလတြင္ ဆာပိုရို ဂြိုလ်တု ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ 
က်ယ္ျပန႔္ေသာေျမာက္ပိုင္းစီရင္စုျပည္နယ္ေဟာ့ကိုင္းဒိုးရွိ ဆာပိုရိုတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 
ဤေက်ာင္းသည္ KCG Group၏ က်ိဳတိုအျပင္ဘက္တြင္ပထမဆုံးတည္ရွိသည့္ 
ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဆာပိုရို ဂြိုလ်တု ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ရွိ သင္ၾကားပို႔ခ်သူဆရာအားလုံးသည္ လက္ရွိ 
အုိင္တီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ ေရွ႕တန္းမွ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
အုိင္တီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ လက္ရွိျပႆနာမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်သူဆရာမ်ားမွ 
မေဝးေတာ့ေသာအနာဂတ္အိုင္တီလုပ္ငန္းတြင္လိုအပ္လာမည့္ဗဟုသုတ၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖင့္ 
ေနာက္ဆုံးေပၚစက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားမွအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္  ေပါင္းစပ္စုစည္းထားသည္။ 
ဤသင္တန္းသည္ ေဟာ့ကိုင္းဒိုတြင္ IT သင္တန္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက 
က်ိဳတိုေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားျမင့္တက္လာေစရန္ 
လႈံ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

တိုကျို ဂြိုလ်တုသည္ မိနတိုၿမိဳ႕နယ္၊ တိုက်ိဳရွိ  ေရာ့ပြန္းဂိဟီးလ္စ္အနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ 
ဆာပိုရို ဂြိုလ်တု ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အျဖစ္ တိုကျို ဂြိုလ်တုအား 
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
တိုကျို ဂြိုလ်တုရွိ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ဒီဂ်စ္တယ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ 
ေရွ႕တန္းေနရာမ်ား၌ တက္ႂကြစြာတာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္သာပင္ တိုကျို ဂြိုလ်တုမွ ျဖန႔္ေဝပို႔ခ်ေနေသာ အိုင္တီသင္တန္းႏွင့္ 
ယုတၱိေဗဒဆိုင္ရာေတြးေခၚမႈသင္တန္းမ်ားသည္ 
က်ိဳတိုပင္မေက်ာင္းဝင္းရွိေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြဲျမဲႏွစ္သစ္မႈကို 
ရရွိလ်က္ရွိပါသည္။ တိုကျို ဂြိုလ်တုမွ ေပးအပ္ေနသည့္ ပညာေရးသည္ ကမၻာ့စင္ျမင့္မ်ားေပၚတြင္ 
အေရးႀကီးေနရာမ်ားမွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားနိုင္မည့္ အိုင္တီအသုံးခ် ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ေမြးထုတ္နိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဟုိင်အာကူမန်ဘန် ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္သည္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွစ၍ 
ပညာေရးႏွင့္သုေတသနဌာနတစ္ခုအျဖစ္ေမြးဖြားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
အတန္းအမ်ားစု ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာဤေနရာ၌ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးဌာန 
အေျမာက္အမ်ား စုေ၀းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပရဝုဏ္သည္ 
က်ိဳတုိၿမိဳ႕၏အလယ္ဗဟုိရွိက်ိဳတုိတကၠသုိလ္အနီးတြင္တည္ရွိသျဖင့္ သင္ယူျခင္းႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚျခင္းတုိ႔အေပၚ  စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ႏွက္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။ ယခုေက်ာင္းပရဝုဏ္သည္ 
ယခင္တစ္ခ်ိန္ကမူ UNIVAC Vanguard ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴေလ့က်င့္သင္ယူခဲ့သည့္ 
KCG ၏ႀကီးမားေသာကြန္ပ်ဴတာစင္တာေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ကျိုတိုအဲ့ခိမအဲ ဂြိုလ်တုအား ၂၀၀၅ခုႏွစ္ေႏြဦးတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားအမ်ားအျပား 
ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေနရာျဖစ္ေသာ 
က်ိဳတုိဘူတာႏွင့္ ေဘးကပ္လ်က္တြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤေက်ာင္းပရ၀ုဏ္သည္ 
သြားလာဆက္သြယ္ေရးအရ အလြန္အဆင္ေျပေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကျိုတုိအဲ့ခိမအဲ 
ဂြိုလ်တုသည္ ၎၏ ေတာက္ပ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာအျပင္ပိုင္းအဆင္အျပင္အရ 
သိသာထင္ရွားစြာတည္ရွိလ်က္ရွိၿပီး၊ state-of-the-art e-learing စတူဒီယုိတစ္ခု 
တပ္ဆင္ဖြင့္လွစ္ထားကာ နိုင္ငံတကာမွသင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ိဳးစုံအား 
ရယူနိုင္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ KCG က်ိဳတုိအဲ့ခိမအဲေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ႏွင့္အတူ ကျိုတုိအဲ့ခိမအဲ 
ဂြိုလ်တုသည္လည္း ထိပ္တန္းအိုင္တီပညာေရး၏ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ 
သက္၀င္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ပင္မေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ကဲ့သို႔ပင္ ဂြိုလ်တု ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္သည္လည္း လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္အလုပ္၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ိဳးအစားစုံလင္လွေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဂြိုလ်တု ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အား ပင္မေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ျဖင့္ ပို႔လႊတ္သင္တန္းမ်ား( ပင္မေက်ာင္းပရ၀ုဏ္မွ 
သင္ၾကားပို႔ခ်သူဆရာမ်ားမွ လာေရာက္သင္ၾကားေပးသည့္အတန္းမ်ား)သာမက၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီပို႔ခ်သင္ၾကားေပးသည့္ e-learning systemျဖင့္လည္း 
ခ်ိတ္ဆက္ထားလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍လည္း ဂြိုလ်တုတစ္ခုခ်င္းမွ သင္ၾကားပို႔ခ်သူဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္၀ေစရန္ 
အေရးပါေသာပညာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

က်ိဳတို ပင္မေက်ာင္းအား ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္၂ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဤေက်ာင္းရွိ စုံလင္မ်ားျပားလွေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္အား 
အိုင္တီအသုံးခ်မႈနယ္ပယ္တြင္အျမင့္ဆုံးပညာရပ္ျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ မဟာဘြဲ႕ရရွိရန္ က်ယ္ျပန႔္ေသာေလ့လာမႈႏွင့္သုေတသနျပဳမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေက်ာင္းခြဲႏွစ္ခုအၾကားသြားလာရန္ ေခါက္ျပန္ေျပးဘတ္စ္ကားမ်ားလည္း ေျပးဆြဲေပးထားပါသည္။

ဆာပို႐ို ျဂိဳလ္တု  dGIC Inc. အတြင္း၌တည္ရွိေသာ

ဟိုင္အာကူမန္ဘန္ ေက်ာင္းပရဝဏ္၊ ဆကယုိး-ခု၊ က်ိဳတုိ

တိုက်ိဳ ျဂိဳလ္တု  Hitomedia, Inc. အတြင္း၌တည္ရွိေသာ

ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္မ်ား

က်ဳိတိုအဲ့ခိမအဲ ၿဂိဳလ္တု၊  မိနမိ-ခု၊ က်ိဳတုိ

က်ိဳတုိ
ပင္မေက်ာင္း

ဂြိုလ်တု
ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္

ေခါက္ျပန္ေျပးဘတ္စ္ကား
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အန္နီးေမးရွင္းျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း
စီအီးအို၊ Gainax Kyoto Co. Ltd.
ဂ်ပန္သိပၸံ စိတ္ကူးယဥ္စာေရးဆရာအသင္း (SFWJ) ႏွင့္ ဂ်ပန္အာကာသ စာေရးဆရာကလပ္ 
(SACJ) အဖြဲ႔ဝင္
Gainax တည္ေထာင္သူအဖြဲ႔ဝင္။ Nadia, Secret of Blue Water, 
Tengen Toppa Gurren Lagann အပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အန္နီေမးရွင္း 
ရုပ္ရွင္အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္သူ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Animation ႏွင့္ ICT
IT မန္ဂါႏွင့္ အန္နီမီ (ကာတြန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ အန္နီေမးရွင္း) အထူးျပဳ 
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တြင္  ေဈးကြက္အသစ္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိုဒယ္အသစ္မ်ား ဖန္တီးရန္ KCGI သည္ ယင္း 
မန္ဂါႏွင့္အန္နီမီေပါင္းစပ္မႈကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ပါေမာကၡတခဲဒသည္ 
Nadia, Secret of Blue Water, Tengen Toppa Gurren Lagann 
ဇာတ္ကားမ်ားအတြက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စတူဒီယုိျဖစ္သည့္ Gainax ကုိ 
တည္ေထာင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ Gainax ၌ အန္နီမီ 
ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါေမာကၡတခဲဒသည္ Neon Genesis Evangelion, 
Iron Maiden ကဲ့သုိ႔ ဂိမ္းမ်ား၊ Aim for the Top2! Diebuster, Magical 
Shopping Arcade Abenobashi ႏွင့္ Hanamaru Kindergarten ကဲ့သုိ႔ 
မန္ဂါမ်ားအပါအဝင္ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 
Gainax ႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ပါေမာကၡတခဲဒသည္ KCG Group ၏ ႏွစ္ ၅၀ 
ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကာ္ျငာကုိ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဟူသည္မွာ (မည္ကဲ့သို႕ရင္းႏွီးေငြအား 
ျပန္လည္စုေဆာင္းမည္နည္း)

― Anime ကို စီးပြားေရးအေနျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ဘယ္ဟာက အဓိကအခ်က္ျဖစ္မလဲ။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ့္အဓိကအလုပ္က Gainax ရဲ႕ အန္နီေမးရွင္းေတြ       
စီမံထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူအကြလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုိ 
သည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ညိွႏႈိင္းၿပီး ထုတ္လႊင့္မႈအပိုင္းမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး 
ဘတ္ဂ်တ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာရရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ Anime မ်ား 
ၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္တြင္ 
မည္ကဲ့သုိ႕ရင္းႏွီးေငြအားျပန္လည္စုေဆာင္းမည္နည္း ဆုိတာကုိ စဥ္းစားရန္ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ထုိအရာကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟာ၊ 
တနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။

― ပါေမာကၡ တခဲဒ အေနျဖင့္ Anime ဖန္တီးရန္ 
ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေလးကို ေျပာျပေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ္စီမံခဲ့တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ Wish Upon the Pleiades နဲ႔ Tengen 
Toppa Gurren Lagann တုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ အန္နီမီအစီအစဥ္ 
အသစ္အခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ လက္ရာမ်ား ေရး 
ဆြဲဖန္တီးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရွိအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ 
အမွတ္မထင္ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္တုန္းကလည္း 
လုုံးဝမတူတဲ့ဘာသာ ရပ္ကုိ ေလ့လာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ 
ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက ကုိယ္တုိင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လုိ႔က်င္းပျဖစ္ခဲ့တဲ့ပြဲေတြနဲ႔ 
ကုိယ္တိုင္ဖန္တီးေရးသားခဲ့တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြက သတိထားမိတဲ့အခ်ိန္မွာ 
အလုပ္အ ကုိင္အေနနဲ႔ လုပ္ေနခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ကုိယ့္စိတ္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အခုခ်ိန္အထိလည္း 
အေပ်ာ္တမ္းလႈပ္ရွားမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
အေပ်ာ္တမ္းလုပ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က (ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ 
စိတ္ဝင္စရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့) 
အဲ့ဒါေလးေတြကုိ မေမ့ပစ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေနပါ တယ္။

― Anime သင္ၾကားဖို႔လုပ္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို 
စကားေလးတစ္ခြန္းေလာက္ ေျပာၾကားေပးပါ။

 Anime လက္ရာေတြကုိ ဖန္တီးတယ္၊ ေရးဆြဲတယ္ဆုိတာက စြမ္းအင္ေတြ 
အရမ္းကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရင္းအႏီွးေတြ စုေဆာင္းၿပီး 
ထုတ္လုပ္တယ္ဆို တာက တာဝန္ယူမႈေတြရွိလာပါမယ္။ လက္ရာေတြကုိ 
လူေတြၾကည့္ၾကၿပီး ေဝဖန္ၾကမယ္ ရင္းႏီွးထားေတြျပန္ရၿပီး 
အျမတ္ေတြရၾကမယ္။ အဲ့ဒီအထိစဥ္းစားတာက စီမံကိန္းအေနနဲ႔ 
ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ Anime လက္ရာေတြပဲ 
ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ရင္ ရၿပီဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 
ေက်နပ္အားရေစမႈမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရာေတြက က ေဝဖန္မႈေတြရၿပီး 
ပထမဦးဆုံး ၿပီးေျမာက္သြားမယ္။ ေဝဖန္မႈဆုိတာက ဖန္တီးလုိက္ 
တဲ့လက္ရာသာမကဘူး၊ အျပဳအမႈေတြက စကားေတြ လူေတြဆီကုိ 
ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အရာေတြ အားလုံး ပါပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အားလုံးလည္း 
ေဝဖန္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆုိင္ ႏုိင္တဲ့စိတ္ေတြေမြးထားၿပီး သင္ယူၾကပါ။

ပါေမာကၡႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

ပါေမာကၡ

ရာဆုဟိ႐ို တခဲဒ
Yasuhiro Takeda

武田 康廣

KCG Group အတြက္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ေၾကာ္ျငာ (URL: kcg.ac.jp/gainax)
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“အနာဂတ္ဆီမွ လာေသာ စဦးဆုံးအသံ” သည္ နဂိုမူရင္း ျဖစ္သည္ 

ဟုဆုိေသာ virtual idol သည္ သီခ်င္းစာသားႏွင့္ ဂီသသံစဥ္ကုိ laptop တြင္ 

ထည့္သြင္းသည့္အခါ တုပဖန္တီးသံျဖင့္ ဆုိေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံတြင္းသာမက 

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္လဲ Live Concept မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး fan မ်ားစြာ၏ ႏွလံုးကုိ 

မ်ားစြာ လွဳပ္ခတ္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ အၾကီးအက်ယ္ေရပန္းစားေသာ အသံတု 

software “ဟစြတ္နဲမိခု” ၏ ဖန္တီးသူ Crypton Future Media, Inc. 

ကုိယ္စားလွယ္ ဒါရုိက္တာ မစ္စတာ အိတုိး ဟိရိုရုခိ သည္ KCGI ၏ 

ပါေမာကၡ အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ 

အသံ၏ဆက္သြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ software ကို တီထြင္ခဲ့သည္ မစ္စတာ 

အိတုိး သည္ အနာဂတ္၏ IT ေလာကကုိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေစမည့္ 

လူငယ္မ်ားကုိ “လက္ရွိတြင္ လမ္းတစ္ဝက္သို႔ ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေသာ 

“Information Revolution” ၏ နယ္နိမိတ္သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ 

ၾကီးမားျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္လမ္းသည့္ အကန္႔အသတ္မရွိ 

က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ၄င္းကုိ ေသခ်ာစြာ နားလည္ျပီး ေလ့လာမုွကုိ 

အားစုိက္ထုတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း” ျဖင့္ စကားပါးပါသည္။ မစၥတာ အိတုိး သည္ 

အႏူးအညြတ္ ပန္ၾကားပါသည္။

Facebook ကဲ႔သုိ႔၊ Twitter, Blog ကဲ႔သုိ႔ စာမ်က္နာမ်ားမွတဆင့္ မည္သူမဆုိ 
မိမိအေၾကာင္းကုိ လြယ္လင့္တကူ အခ်ိန္တုိအတြင္း ကမာၻၾကီးကုိ 
ေပးပို႔ႏိုင္လာခဲ့ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိ information revolution ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈၾကီးသည္ နိဒါန္းမွ်သာ ရိွေသးသည္ဟု ထင္ပါသည္။ 
Agricultural Revolution, Industrial Revolution မ်ားသည္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝကုိ ၾကီးမားေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ information revolution မွ 
ျဖစ္ေစေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အမွန္တြင္ ထုိ႔သုိ႔ေသာ 
အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ပင္ မေရာက္ရွိေသးပါ။ အေဟာင္းမွအသစ္သုိ႔ 
ေျပာင္းလဲခ်ိန္ေလးမွ်သာ ရိွေသးျပီး ယခုမွပင္ ေျပာင္းလဲမႈ 
အစစ္အမွန္မ်ား စတင္ပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ ၂၀~၃၀ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေနမႈဘဝ၊ ကမာၻၾကီးကုိ 
အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေျပာင္းလဲသြားေစပါလိမ့္မည္။ 
မည္သုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မည္ကုိကား 
မမွန္းဆႏိုင္ေသးပါ။ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲမည္ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏ 
လက္ထဲတြင္သာ အဓိက တာဝန္ရွိပါသည္။

လက္ရွိကုမၸဏီသည္ ဂိမ္းႏွင့္ Anime ကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ။ သီခ်င္းမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေသာ္လည္း record ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။ 
ဝါသနာပါေသာ Computer Music ကုိ စီးပြားေရး လုပ္ရံုျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္ 
“sound room” ဟု ေတြးေနပါသည္။ “ဟစြတ္နဲမိခု” သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ creative ျဖစ္ေသာ 
action ကုိ ဖန္တီးခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားလား ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ေန႔စဥ္ဘဝကုိ 
ၾကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ information revolution မွ 
ျဖစ္ေစေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အမွန္တြင္ ထုိ႔သို႔ေသာ အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ပင္ 
မေရာက္ရွိေသးပါ။ အေဟာင္းမွအသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ေလးမွ်သာ ရိွေသးျပီး 
ယခုမွပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္အမွန္မ်ား စတင္ပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ ၂၀~၃၀ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေနမႈဘဝ၊ ကမာၻၾကီးကုိ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ 
ေျပာင္းလဲသြားေစပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မည္ကုိကား 
မမွန္းဆႏိုင္ေသးပါ။ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ 
ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာ အဓိက တာဝန္ရွိပါသည္။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ အတိတ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ၃ခါ 
ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ နံပါတ္ ၁ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ 
Agriculture Revolution ျဖစ္သည္။ အမဲလိုက္ျခင္းလုပ္ရန္ ေျပာင္းေရြ႕မႈကုိ 
မတတ္သာပဲ လုပ္လာရေသာ လူသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ 
၄င္းေျပာင္းေရႊ႕မႈမွတဆင့္ စားစရာမ်ားကုိ စီမံကိန္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျပီး၊ 
သုိေလွာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သီးျခားေနရာမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းမ်ား 
စတင္လာခဲ့ ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျပီး တဖက္မွာလဲ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားမႈလည္း 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စီးပြားေရး တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စစ္ကုိ ဖိတ္ေခၚသည့္ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းလဲ ျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။
နံပါတ္ ၂ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ Industrial Revolution ျဖစ္သည္။ 
အေရႊ႕စြမ္းအင္ကုိ ေတြ႔ရွိလာျပီး တူညီသည့္အရာကုိ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ innovation ကုိ 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပမာဏမ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
ပမာဏမ်ားမ်ားစားသုံးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း 
ႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကုိ တြန္းအားျဖစ္ေစျပီး နယ္ပယ္မ်ားမ်ားကုိ 
ၾကြယ္ဝျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ တစ္ဖန္ ဤ Revolution သည္ “လူဦးေရ 
တုိးပြားျခင္း” ကုိလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေစခဲ့ပါသည္။ Industrial 
Revolution မျဖစ္ခင္က “မ်ားမ်ားေမြး မ်ားမ်ားေသ” ေခတ္တြင္ 
လူဦးေရသည္ တသမတ္တည္းနီးပါးျဖစ္ျပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ နည္းေသာ္လည္း industrial revolution 
ျဖစ္ေစရန္ လူဦးေရတုိးပြားမႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လ်က္ရွိသည္။
ထုိ႔အျပင္ နံပါတ္ ၃ ခုေျမာက္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ internet ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေသာ IT ၏ စစ္မွန္ေသာ တန္ဖိုးကုိေဆာင္သည့္ Information 
Revolution ျဖစ္သည္။ Internet မတိုင္ခင္က သတင္းပုိ႔သူသည္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ နည္းပါးျပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားခဲ့သည္။ 
သတင္းပုိ႔သူဆိုသည္မွာ သတင္းစာပုိ႔သမား၊ တီဗီေရဒီယို၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူ 
စသည့္ media မ်ားသာ ရိွခဲ့ေသာ္လဲ ၄င္းတုိ႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးပုိ႔တိုင္း စက္ပစၥည္းေသာ္လည္းေကာင္း လူအင္အားေသာ္လည္းေကာင္း 
ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးမား ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိစဥ္က သတင္းအခ်က္အလက္ 
ပမာဏလဲ နည္းပါးခဲ့ျပီး တစ္လမ္းသြားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ internet 
ဆက္သြယ္မႈ ရရွိမႈမွတဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ သတင္းေပးပုိ႔မႈတြင္ 
ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ internet tools မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ နီးကပ္လြန္းေသာေၾကာင့္ 
လြယ္လင့္တကူပင္ စားပြဲေပၚေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အိတ္ကပ္ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္ထားႏိုင္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ ရုပ္ပံု၊ 
သီခ်င္းမ်ားကဲ့သုိ႔ digital ေျပာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ internet မွ 
တဆင့္ လြယ္ကူစြာ ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။ 
မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ မီဒီယာမ်ားကုိ 
လွ်ပ္တျပက္အတြင္း ဖမ္းယူ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လြန္စြာ အသုံး၀င္ျပီး အဆင္ေျပလွပါသည္။ တဖန္ ထုိ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိမိ၏အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းလဲ ပါႏိုင္ျပီး၊ 

“Hatsune Miku” ၏
Crypton Future Media, Inc. 
ကုိယ္စားလွယ္ ဒါရိုက္တာ

ပါေမာကၡႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

ပါေမာကၡ

ဟိရိုရုခိ အီတုိး
Hiroyuki Itoh

Hatsune Miku
သရုပ္ေဖာ္ပုံ : KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.

伊藤 博之

အသံထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ 
Hatsune Miku ရဲ႕ကမာၻ။
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ဆာေကဒူဆေလး - အဓိကအဆိုရွင္၊ ေတးဆို/ေတးေရး
သူမကိ ုကေနဒါႏုိင္င ံမြန္ထရီရယ္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားၿပီး ဘာသာစကားေပါင္းစံုႏွင့ ္
ေတးဆုိ/ေတးေရျဖစ္ကာ ကမာၻတစ္လႊား ပရိတ္သတ္မ်ားစြာရွိသည္။ သူမသည ္
ဆာေကဒူဆေလး၏ အဓိကအဆိုရွင္သံုးဦးအနက ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
ဆာေကဒူဆေလးမွာ ကမာၻတစ္လႊား ဆပ္ကပ္၊ ဂီတကိ ုေပါင္းစပ္ေဖ်ာ္ေျဖေသာ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ကိုယ္တိုင္ေရးစပ္ထားေသာ 
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ဆာေကဒူဆေလးအဖြဲ႔၌ သီဆိုေနသည့္ 
တဦးတည္းေသာအဆိုေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္အဆို 
ရွင္သဖြယ္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဂီတအမ်ိဳးအစား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္မွ် သူမ 
မပါဝင္ဘဲ သူမသည္ ကိုယ္ပိုင္ဂီတကို ဖန္တီးသည္သာမက ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း၊ 
အေရာင္း ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို သူမကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္သည္။
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ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသစ္ႏွင့္ ကမာၻ
အႏုပညာနဲ႔ IT ဟာ တရင္းတႏွီးခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ဖန္တီးမႈအျမင္နဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာတုိ႔ 
ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါ ပရိတ္သတ္ဟာ ေနာက္ထပ္ ဒုိင္မန္းရွင္း အျမင္တစ္ခုစီ ဆြဲေဆာင္ခံလုိက္ရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မဟာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ မွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနရံုမက 
ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕က်ယ္ဝန္းတဲ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ 
ေလ့လာခြင့္လည္းေပးတဲ့ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ လုပ္ကုိင္မိေနတာ မဆန္းပါဘူး။ 
ဒီပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကုိ အ့ံအား သင့္စဖြယ္ႏႈန္းနဲ႔ 
တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစလ်က္ရွိတယ္။
ေဖ်ာ္ေျဖေရးေလာကမယ္ IT နည္းပညာဟာ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ငန္းက႑အားလုံးထဲ 
စိမ့္ဝင္ပ်ံ႔ႏွံ႔လ်က္ရွိပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာသုံးျပီး ေတးဂိတကုိ အသံဖမ္းလုိ႔ တည္းျဖတ္မလား၊ ရုပ္ရွင္ 
အသံထည့္မလား၊ ေၾကာ္ျငာတည္းျဖတ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးမလား။ 
ဆာေကဒူဆေလးရဲ႔ မာလတီမီဒီယာ၊ အထူး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာနဲ႔ အႏုပညာရွင္၊ 
နည္းပညာရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဖန္တီးမႈေတြကုိ ကၽြန္မေပးေနတဲ့ 
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈအားလုံးမွာ လုိအပ္ေနပါတယ္။
အႏုပညာနဲ႔ နည္းပညာအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ဗီဒီယုိနဲ႔ ေအာ္ဒီယုိ 
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ ေပါင္းစည္းမႈ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
KCGI အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ေလာကရွိ 
က႑အမ်ားအျပားမွာ အသုံးခ်ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ အႏုပညာနဲ႔ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈေတြ 
တုိးတက္ေစမယ့္ ကိရိယာေတြ ရရွိေစေရး အခြင့္အလမ္းကုိ ေပးအပ္ထားတယ္။ 
အႏုပညာထုတ္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာတဲ့ စံထားေလာက္စဖြယ္ နည္းပညာျဖစ္တဲ့ 
Projection mapping ေၾကာင့္ အႏုပညာဆက္ႏြယ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ 
ကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ားအျပား လုိအပ္လာခဲ့ၿပီး ပရိတ္သတ္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ 
ေက်ာ္လြန္တဲ့ ဖန္တီး ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ရရွိေစခဲ့တယ္။ KCGI ဟာ ဒီ နယ္ပယ္မွာ ေရွ႕တန္းက 
ေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ မိမိတုိ႔ အလားအလာထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေအာင္ျမင္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေပးႏိုင္တဲ့ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေပးအပ္ထားပါတယ္။

သတင္းအခ်က္နည္းဗ်ဴဟာ မန္ေနဂ်ာေဟာင္း (CIO)၊ 
နည္းဗ်ဴဟာ စီမံေရးရံုး၊ Samsung Electronics Co. Ltd.

ကိုယ္စားလွယ္ဒါရိုက္တာ၊ Nippon Applied Informatics 
Society (NAIS)
ပါေမာကၡေဟာင္ဆြန္ကို ကို ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ယခင္က 
ေတာင္ကိုရီးယား၏ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ ွSamsung Electronics ၌ အင္တာနက္ 
အေျချပဳကုမၸဏီ မဟာဗ်ဴဟာ၊ CALS (အဓိကအားျဖင့္ B2B အယူအဆအေျချပဳ) 
ႏွင့္ အေထြေထြစားသံုးသူမ်ားအတြက္ e-comerce တို႔ကို အသက္သြင္းခဲ့ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္နည္းဗ်ဴဟာ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ 
ကုမၸဏီႀကီး၏ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာလုပ္သားစု တိုးတက္မႈႏွင့္ 
အျမတ္အစြန္းရရွိမႈတို႔အတြက္လည္း အဓိကကူညီေပးခဲ့သည္။
အလြန္အမင္းေျပာင္းလဲလာေနေသာ e-business ေလာကတြင္ 
လိုအပ္မည့္လူသား ပါရမီအရည္အေသြးအေၾကာင္း ပါေမာကၡေဟာင္က 
အက်ယ္တဝန္႔ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

e-Business တြင္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု လိုအပ္သည္
-e-Business ေလာကသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနပံုရသည္။ 
မိမိလုပ္ငန္းသည္ အင္တာနက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလား။

သတင္းအခ်က္နည္းဗ်ဴဟာဌာနမွာ ကၽြန္ေတာ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္လာၿပီး သိပ္မၾကာမီ ၁၉၉၅ 
ဝန္းက်င္ႏွစ္ေတြမွာ Samsung က ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဖာက္သည္ေတြ အတြက္ 
သူတုိ႔ရဲ႕ဝဘ္ဆုိဒ္ကုိ လႊင့္တင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အင္တာနက္ဟာ အားႀကီးတဲ့ 
ေဈးကြက္တင္ကိရိယာလုိ႔ ဘယ္သူမွ ထင္မထားၾကဘူး။ ကုမၸဏီ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ တုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔နည္းလမ္းတစ္ခု ေလာက္သာထင္ခဲ့ၾကတာ။ ဒါေပမဲ့ 
ဝဘ္ဆုိဒ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္လုိက္ေတာ့ ကမာၻတစ္လႊားကေန 
ဆမ္ေဆာင္းထုတ္ကုန္အေၾကာင္း၊ အဆင္မေျပတဲ့အေၾကာင္း စသျဖင့္ အီးေမးလ္ေပါင္း တစ္ေန႔ကုိ 
အေစာင္ ၂၀၀ ေလာက္ရတယ္။ အဲဒီမွာ ဝဘ္ဆုိဒ္ကုိ ေဈးကြက္တင္ကိရိယာအျဖစ္ 
သုံးေကာင္းသုံးႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ခံစားမိလာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ပိုင္း ႀကိဳတင္လက္မွတ္ဝယ္တာ၊ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္တာလုိမ်ိဳး 
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အင္တာနက္သုံးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ႀကီးထြားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္တာနက္ေပၚမွာ သုံးဖုိ႔ 
စနစ္တစ္ခုေရးဆြဲ လႊင့္တင္လုိက္ရံုနဲ႔ အေရာင္းက ႀကီးႀကီးမားမားတက္လာ တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မေတြ႔ရဘူး။ အင္တာနက္သုံးလုိက္ရင္ေတာ့ ငါတုိ႔လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပမွာပဲလုိ႔ လူေတြထင္ခဲ့တဲ့ 
ေတာင္ကုိရီးယားမွာ က်ရံႈးသြားတဲ့ IT ေရပန္းစား ကာလရွိခဲ့တယ္။ အင္တာနက္ ေဈးဝယ္ေမာႀကီး 
တည္ေထာင္၊ ပစၥည္းေတြတင္၊ တစ္ကမာၻလုံးက ေဖာက္သည္ေတြ လက္ခံလိုက္ရင္ 
စီးပြားေရးလုပ္လုိ႔ၿပီလုိ႔ သူတုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအင္တာနက္ ေဈးဝယ္ေမာလ္ေတြ 
အကုန္နီးပါး ေနာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အင္တာနက္ေပၚကေန 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိမျပဳမိတဲ့အခ်က္က အင္တာနက္ဆုိတာ 
ကိရိယာတစ္ခုတည္းမွ်သာဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲဆုိတာ  ေတြ႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာမရွိတာလဲ 
ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အင္တာနက္ေပၚမွာ ခင္ဗ်ားပစၥည္း 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား တင္ထား၊ တင္ထား၊ သူတုိ႔ဟာ စခရင္တစ္ခုေပၚမွာပဲ ေပၚေနတာပါ။ 
အေရာင္းအဝယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဖာက္သည္ေတြဟာ ပစၥည္းေတြကုိ သူတို႔လက္နဲ႔ကုိင္ၾကည့္၊ 
စစ္ၾကည့္ၿပီးမွ ဝယ္တတ္ၾကတာေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္က်က်န္ရစ္သည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္မရွိျခင္း
-အခုလို အလြႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြၾကားထဲမွာ လက္ရွိကမာၻ႕စီးပြားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခင္ဗ်ားဘယ္လိုျမင္သလဲ။

ကံမေကာင္းတာက ႏိုင္ငံေတြအနက္ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယားရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနက 
ကုမၸဏီေတြရဲ႕အေရာင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမဲ့ ဗ်ဴဟာေတြ အသက္သြင္းဖုိ႔ 
လူသားရင္းျမစ္မရွိတဲ့အခ်က္ပဲ။ ထုိ႔အတူ ကုမၸဏီေတြဟာ IT အေျခခံအေဆာက္အအံု 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးမွာ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ ေနၾကတဲ့အခါ ဒီအေျခအေနက သူတုိ႔အတြက္ 
အဆုံးမဲ့ျပႆနာေတြျဖစ္ ေပၚေနေစတယ္။
ကုမၸဏီေတြလုိအပ္ေနတာကုိ ရွင္းရွင္းေလးေျပာရရင္ e-business မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲမဲ့ 
လူသားရင္းျမစ္ လုိအပ္ေနတာပါ။ အဓိကအားျဖင့္ ေဈးကြက္တင္ဖို႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔အတြက္ IT 
ရင္းျမစ္ေတြ အသုံးခ်ႏုိင္စြမ္း သူတုိ႔လုိအပ္ေနတယ္။
ဂ်ပန္နဲ႔ေတာင္ကုိရီးယား ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြထဲမွာ ေဈးကြက္ပညာသိရွိမႈ အလြန္နည္းတယ္လုိ႔ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ထားတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လစာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ 
သူတုိ႔အေျခခံစဥ္းစားခ်က္က အျမတ္ခြဲတမ္းအညီအမွ်ရဖို႔ပဲ။ အဲဒီခြဲတမ္းကုိ 
နိစၥဓူဝအလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ ဒီလစာကုိ သူတုိ႔ရၾကတယ္ေပါ့။
ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္မွာေတာ့ ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ လုပ္အားပမာဏနဲ႔ အဲဒီအလုပ္ဟာ ကုမၸဏီအေပၚ 
ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳသလဲဆုိတာကုိ အၿမဲဖိအားႀကီးႀကီးမားမား ေပးေနတယ္။ 
အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြမွာဆုိ ေဈးကြက္တင္ဌာနဆုိတာ သီးျခားမရွိ ဘူး။ ဝန္ထမ္းအားလုံးမွာ 
ဒီအေတြးအေခၚ အယူအဆေတြရွိၿပီးသား။ အဲဒီေတာ့ ေဈးကြက္ဌာနဆုိတာ သီးသန္႔မလုိအပ္ဘူး။ 
စီးပြားေရးက အဆုိးဘက္ကုိ ေျပာင္း သြားရင္ေတာင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြက သူတုိ႔ 
အျမတ္အစြန္းရႏုိင္စြမ္းကုိ ဘယ္လုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရမလဲလုိ႔ အၿမဲေတြးေနတဲ့ 
စိတ္ထားရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ သူတုိ႔ဟာ အေရွ႕ကုိတုိးတက္ဖို႔ အလားအလာေတြ 
အၿမဲရွိေနတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဂ်ပန္နဲ႔ေတာင္ကုိရီးယားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ 
အေမရိကန္ေတြနဲ႔ယွဥ္ဖို႔ ခက္ခဲတာ။ ဂ်ပန္နဲ႔ေတာင္ကုိရီးယားမွာ ကုမၸဏီအႀကီးႀကီးေတြအပါအဝင္ 
အေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ အေရာင္းဌာန၊ ေၾကာ္ျငာဌာနနဲ႔ ဘရန္းတံဆိပ္ဌာနေတြကုိ 
ေဈးကြက္တင္တဲ့ဌာနလုိ႔ မွားယြင္းေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ အင္တာနက္ကုိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳတဲ့အခါ အေမရိကန္ေတြပဲ IT ကုမၸဏီအေနနဲ႔ 
ေအာင္ျမင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီလုိေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
ခ်ီးက်ဴးခံရတဲ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့သူတုိ႔က အေျခခံအေဆာက္အအံု 
တုိးတက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ e-business လႈိင္းလုံးကုိ စီးမိရံုျဖစ္လုိ႔ ေငြေၾကးကုိ ဂိမ္းကစားတဲ့ပံုစံ 
ေဈးကစားမႈနဲ႔ ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ စကားမစပ္ e-business လုပ္ငန္းမွာ 
ေအာင္ျမင္တဲ့ ဥေရာပကုမၸဏီတစ္ခုမွ မရွိဘူး။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အင္တာနက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ 
အႀကီးအက်ယ္ေႏွးေကြးခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွကုိလြမ္းမုိးမည့္ အထူျပဳဘြဲ႔လြန္ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ထြန္းေရး
-ဒီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္မွာ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ KCGI က 
ေရြးခ်ယ္သင့္သလဲ။ ဘာကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္သင့္သလဲ။

IT အထူးျပဳတဲ့ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းအမ်ားအျပား မရွိပါဘူး။ Kyoto Computer Gakuin ဆိုတာ KCGI 
ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပါ။ ဒါကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ပါ တယ္။
ဒါ့အျပင္ KCGI မွာ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာေတြရွိတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ိဳးစုံရွိေနၿပီး သူတုိ႔ဟာ အဓိကကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ အလုပ္လုပ္ဖူးၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္လက္ခ်ာေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ေအာင္ျမင္မႈေတြသာမက က်ရံႈးမႈေတြကုိပါ 
ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်ရံႈးမႈေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ထက္ပိုၿပီး 
သင္ၾကားေပးႏိုင္စြမ္း ရိွလုိ႔ပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ ဒီေခႀကီးမွာ တကယ္ကုိ လုိအပ္ေနတဲ့ 
လူသားအရည္အေသြးကုိ ကၽြန္ေတာ္ေလ့က်င့္ေပးတယ္။ 
တျခားႏိုင္ငံေတြက တကၠသုိလ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပညာေရးကြန္ယက္ကလည္း 
တစ္ႏွၿပီးတစ္ႏွစ္ ပုိမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ နယ္ပယ္ဟာ ဂ်ပန္တစ္ႏုိင္ငံထဲ 
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ KCGI ဟာ အာရွတုိက္နဲ႔ ကမာၻ႔စင္ျမင့္ေပၚမွာ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ 
လူသားရင္းျမစ္ေတြ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္တဲ့ အထူးျပဳ ဘြဲ႔လြန္ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္လာေစခ်င္မိပါတယ္။

အနာဂတ္ e-business ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းေခတ္အမီဆံုး စတိတ္ရႈိးမ်ားဖန္တီးရန္ IT အသံုးျပဳျခင္း

KCG Group တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္တြင္ ပါေမာကၡ နစ္ဇာမယ္လက္စ္က CD 'MUΣA' ကို ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၌ ေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။
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ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၿမိဳ႕ က်ိဳတို
ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ၿပီး ၁၂၀၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္သမိုင္းေၾကာင္းကုိပိုင္ဆုိင္ထားသည့္က်ဳိတုိ 

ၿမိဳ႕သည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၏အဓိကေနရာ၊ ႏုိင္ငံတကာၿမိဳ႕ 

ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ယခုေခတ္တြင္ လူငယ္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ၿမိဳေတာ္ျဖစ္ပါ သည္။

KCG ၏ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တုိင္းသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သည့္ေနရာမ်ား 

ျဖစ္ၿပီး က်ဳိတုိၿမိဳ႕၏ေနရာတုိင္းတြင္္သာမက အိုအိုဆာက၊ နရႏွင့္ အုိဆုၿမိဳ႕ စသည့္ 

ဂ်ပန္အေနာက္ပို္င္းေနရာတုိင္းသုိ႔လြယ္ကူစြာသြားလာဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

KCGI က်ိဳတုိအဲခိမအဲျဂိဳလ္တု အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္
JR, Kintentsu ႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ား စီးနင္းႏိုင္သည့္ က်ဳိတိုဘူတာသည္ 

တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ လူမ်ားက်ဳိတုိၿမိဳ႕ကုိလည္ပတ္ရန္လာသည့္ဝင္ေပါက္ျဖစ္ပါသည္။ 

အနီးအ နားတြင္ ေခတ္မီေသာအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 

သမိုင္းဆန္သည့္အေဆာက္အဦးမ်ား ယွဥ္ တြဲတည္ရိွလ်က္ရိွေနၿပီး 

ျခားနားေနသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခုကုိခံစားႏိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ပါ သည္။

ေနရာမ်ား
ဟီဂရွိဘုရားေက်ာင္း

နီရွိဟြန္းဂဝန္ဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း

ဟီဂရွိ ဟြန္းဂန္းဂ်ိဘုရားေက်ာင္း

တုိဖုခုဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း

က်ဳိတုိတာဝါ

စန္းဂ်ိစန္းဂန္းဒိုး

က်ဳိတုိအမ်ဳိးသားျပတုိက္

က်ဳိတုိဘူတာအေဆာက္အဦး

က်ိဳတုိ အဏၰ၀ါျပတိုက္

KCG ခမိုဂ၀ေက်ာင္း အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္
က်ဳိတုိၿမိဳ႕၏အႀကီးဆုံးပြဲေတာ္ ၃ခုထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ အအိုအိပြဲေတာ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ 

ရွိမိုခဝ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ က်ဳိတုိနန္းေတာ္စသည္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိၿပီး 

ၿမိဳ႕တြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သဘာဝဆန္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္။

ေနရာမ်ား
ရွိမိုခဝဘုရားေက်ာင္း

က်ိဳတုိနန္းေတာ္

တဒဆုေနာ့မိုရိ

က်ဳိတုိၿမိဳ႕သမိုင္းျပတုိက္

ေနရာမ်ား
ခမိဂမိုဘုရားေက်ာင္း

မိဇို႐ိုဂေရကန္

တုိက်ဳိခ႐ိုင္ပိုင္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္

ခိတယမလမ္း

KCGI ဟုိင္အာကူမန္ဘန္ ေက်ာင္းပရဝဏ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာ၊ က်ိဳတုိပင္မေက်ာင္း
မုေရာမခ်ိယဥ္ေက်းမႈ၏ လက္ရာဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ဂင္းကခုဂ်ိဘုရားေက်ာင္း၊ 

က်ဳိတုိ ၿမိဳ႕ ပြဲေတာ္အႀကီးစား၃ခုထဲမွ၁ခုျဖစ္သည့္ ဂ်ိဒိုင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 

ေဟးအန္း ဂ်င္းဂူး ဘုရားေက်ာင္း၊ ဆာကူရာပင္မ်ားစီတန္းလ်က္ရွိသည့္ 

တဲဆုဂခုေနာ့မိခ်ိ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တြင္ ဒုတိယေျမာက္အေဟာင္းဆုံးတိရိစာၧန္ဥယ်ာဥ္၊ 

က်ိဳတုိၿမိဳ႕တိရိစာၧန္ဥယ်ာဥ္၊ က်ဳိတုိၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္စသည့္ 

အထင္ကရေနရာမ်ားစြာတည္ရွိၿပီး က်ဳိတုိၿမိဳ႕၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သမိုင္းႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ထိေတြ႔ခံစားႏုိင္သည့္ေနရာ

ေနရာမ်ား

ဂင္းကခုဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း

တဲဆုဂခုေနာ့မိခ်ိ

နန္းဇဲန္းဂ်ိဘုရားေက်ာင္း

Kyot City KYOCERA 
အႏုပညာျပတုိက္

က်ိဳတုိၿမိဳ႕တိရိစာၧန္ဥယ်ာဥ္

ေဟးအန္း ဂ်င္းဂူး

အန္းခန္းဒိုး

ခ်ိအြန္းဂ်ိဘုရားေက်ာင္း

ေခတ္မီအမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္

KCG ရခုဟုခုေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ အနီး၀န္းက်င္
ေျမေအာက္ရထား ခိတဒိုင္းလမ္းေၾကာင္းဘူတာႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မွ 

ရခုဟုိခုဝန္း က်င္၊ က်ဳိတိုဗဟုိဝန္းက်င္ႏွင့္ က်ဳိတုိဘူတာဖက္ဆီသို႔ 

ဆက္သြယ္သြားလာရန္ အဆင္ေျပ ပါသည္။ ေခတ္မီအေဆာက္အဦးမ်ား 

စီတန္းတည္ရွိလ်က္ရိွသည့္ ခတယမလမ္းအနီးပတ္ ဝန္းက်င္တြင္ေတာ့ 

အအိုအိပြဲေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ခမိဂမိုဘုရားေက်ာင္းရွိၿပီး ႐ုကၡေဗဒဥ ယ်ာဥ္ႏွင့္ 

မိဇို႐ိုဂကန္၊ ခမိုျမစ္တြင္ သဘာဝကိုခံစားႏုိင္သည့္ေနရာ
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KCGI အေၾကာင္း အက်ဥ္း

က်ိဳတုိသည္ ဂ်ပန္၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳျပရုပ္၏ ပင္မနယ္ေျမျဖစ္ျပီး 
Rohm, Murata Manufacturing, Nintendo, Horiba 
Manufacturing, Kyocera, Nidec Corporation, Omron ကဲ့သုိ႔ 
ဂ်ပန္၏ စက္မွုလုပ္ငန္းကုိ ဦးေဆာင္လမ္းျပရန္ IT ႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ တဖန္ 
ႏိုဘယ္ဆုရမ်ားစြာသည္ က်ိဳတုိမွ ေမြးထုတ္ေပးပါသည္။ က်ိဳတုိ၏ 
၄င္းစြမ္းအားမ်ားကုိ ခြန္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံယူျပီး 
ေက်ာင္းတြင္းအားအျဖစ္ ယူပါသည္။

ဟုိင္အာကူမန္ဘန္ ေက်ာင္းပရဝဏ္၊
က်ိဳတို ပင္မေက်ာင္း

က်ဳိတိုအဲ့ခိမအဲ ၿဂိဳလ္တု၊
က်ိဳတို ပင္မေက်ာင္း

ဆာပုိ႐ို ျဂိဳလ္တု

တုိက်ိဳ ျဂိဳလ္တု

တည္ေနရာ

၇၊ တနက မြန္းဇန္းေခ်ာ၊ စခေရာခု၊ က်ိဳတိုၿမိဳ႕

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

ဟရာခုမန္းဘန္း လမ္းဆုံမွ ေျမာက္ဘက္သုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ၁မိနစ္

“ဒဲမခ်ိယနဂိ ဘူတာ” မွ လမ္းေလွ်ာက္ ၈မိနစ္
ေခးဟန္ လွ်ပ္စစ္ရထား/အိဇန္ လွ်ပ္စစ္ရထား

က်ိဳတုိဘူတာမွ
ျမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္ကားအမွတ္ ၁၇၊ ဟရာခုမန္းဘန္း မွတ္တုိင္၊ 
အမွတ္ ၂၀၆ ခမိဂေရာ မွတ္တိုင္

တည္ေနရာ

၁၀-၅၊ နိရွိခုေဂ်ာ တဲရေနာ့ မအဲေခ်ာ၊ မိနမိခု၊ က်ိဳတိုၿမိဳ႕

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

“က်ိဳတိုဘူတာ” ဟခ်ိေဂ်ာ အေနာက္ေပါက္မွ 
လမ္းေလွ်ာက္ ၇မိနစ္

တည္ေနရာ

၁၁၊ ၅ ေခ်ာမဲ့၊ အုိးဒုိးရိနိရွိ၊ ခ်ဳးအုိးခု၊ ဆာပုိ႐ိုၿမိဳ႕

ဒိုင္းေဂါ့ အေဆာက္အဦး ၇လႊာ၊ DGIC, Inc. အတြင္း

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

“အုိးဒုိးရိ ေျမေအာက္ရထားဘူတာ” ထြက္ေပါက္ 
၂ မွ ေျမာက္ဘက္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ၁မိနစ္

တည္ေနရာ

၁-၃၅၊ ၃ ေခ်ာမဲ့၊ မုိတိုဇဘူ၊ မိနာတုိခု၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕

VORT မုိတိုအဇဘု ၄လႊာ Hitomedia, Inc. အတြင္း

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

တိုက်ိဳမက္ထရိုဟိဘိရရထားလုိင္း “ေရာ့ပြန္းဂိဘူတာ” 
ထြက္ေပါက္ ၁ေအမွလမ္ေလွ်ာက္ ၈မိနစ္

တိုေအးအုိးအဲဒိုရထားလုိင္း “ေရာ့ပြန္းဂိဘူတာ” 
ထြက္ေပါက္အမွတ္၃မွ လမ္းေလွ်ာက္ ၁၀မိနစ္ခန္႔ 

ခမိုဂ၀ ျမစ္
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က်ိဳတို တာ၀ါ

JR ဆာပုိ႐ိုဘူတာ

စပိုလုိ စထရိကား 
နိရွီ ၄-ရပ္ကြက္

ေရာ့ပြန္းဂိ ဘူတာ

ထြက္ေပါက္ ၁ေအ

ခဲရခိဇက

ဟိေရာ 
ဘူတာ

အာဇဘု 
အခြန္ရံုး

Azubu မီးသတ္

ေရာ့ပြန္းဂိ ေဟးလ္ 
အေဆာက္အဦး

စပိုလုိ ဘူတာာရုံ
(ေျမေအာက္ရထား)

အိုးဒုိးလိ ဘူတာရုံ

အီ
ရွိယ

ာမ-လ
မ္းမၾက

ီး

ေဟာ့ကုိင္းဒုိး 
အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး

Clock
Tower

NTT 
အေရွ႕

ဟခ်ိေဂ်ာ လမ္းမၾကီး

က်ိဳတုိ ဘူတာ

Rihga Royal Hotel Kyoto

AEON Mall Kyoto

Wacoal မီယာကုိ ဟုိတယ္ 
က်ိဳတို ဟခ်ီဂ်ိဳ
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JR က်ိဳတို ရထားလုိင္း
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Grand Hyatt 
Tokyo Hotel
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တုိက်ိဳမက္ထရို ဟိဘိရ ရထားလုိင္း

အာဇဘု 
ဂ်ဴးဘန္း ဘူတာ

ထြက္ေပါက္ ၃
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URL: https://www.kcg.edu/

မီယာကုိမီခ်ီ

The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics

Kyoto Information Gakuen

အမွတ္ ၇၊ တနက မြန္းဇန္းေခ်ာ၊ စခေရာခု၊ က်ိဳတိုၿမိဳ႕

Applied Informatic Technology သုေတသနဘာသာရပ္

Web Business Technology အထူးျပဳ

44 credits

600 ဦး (လူ အေယာက္ 1200 သာ လက္ခံႏိုင္သည္။)

၂ႏွစ္

Information Technology မဟာဘြဲ႔ (ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္)
Master of Science in Information Technology (M.S. in IT)

အမည္

တည္ေထာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း

တည္ေနရာ

သုေတသနဘာသာရပ္

အထူးျပဳ

ျပီးဆုံးေသာ အဆင့္

သတ္မွတ္ လူဦးေရ

ပညာသင္ႏွစ္

ဘြဲ႔

(ဟခ်ိေဂ်ာ အေနာက္ေပါက္)

သင္ၾကားေရး ကြန္ရက္
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics သည္ KCG Group ၏ အျခားေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားနွင့္ 

နီးကပ္နက္ရွိုင္းေသာ ဆက္သြယ္မွဳရွိျပီး၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အစိုးရ၊ တကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ျပဳရင္းျဖင့္ ကမာၻ႕ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း 

အေနျဖင့္၊ IT ပညာရပ္၏ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္၊ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း IT ပညာေရး ျပန္႔ပြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ေသာ ဂ်ပန္၏ ပထမဆုံးကြန္ပ်ဴတာ 
သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၅ ႏွစ္ေက်ာ္္ 
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ 
အမ်ားဆံုးေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ကြန္ရက္အျဖစ္ 
ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား ၅ေသာင္းခန္႔ကုိ ေက်ာင္းမွ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။

IT ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း 
(၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္) လ်င္ျမန္စြာ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ 
နာမည္ၾကီးသည့္ ၁၈၂၉ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ေသာ 
အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ 
ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္၊ ဂိမ္းႏွင့္ IT နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ဤသင္တန္းေက်ာင္းသည္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ား 
ရရွိထားပါသည္။ Kyoto Computer Gakuin ႏွင့္ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ညီအစ္မတကၠသိုလ္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးျဖစ္သည့္ 
ဤသင္တန္းေက်ာင္းသည္ တရားေရး၀န္ၾကီး၏ 
အသိေပးခ်က္အရ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ျပီး 
ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ အားကစား၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ 
၀န္ၾကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္သင္ရိုးမ်ား 
အတိုင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

KCG Group ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းမ်ား 
အေျခစိုက္ရာရံုးအျဖစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ NY ၏ 
ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရး စင္တာ (WTC) တြင္းတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ 
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမွဳမ်ားေၾကာင့္ 
မီးသင့္ခဲ့ရေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ Rockefeller Center 
တြင္ ရံုးခန္းထားရွိျပီး လုပ္ငန္းမ်ား တဖန္ 
လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ KCG သည္ ဗီယက္နမ္တြင္ ယင္း၏ 
ပထမဆုံး အေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္ ဟႏိြဳင္းရံုးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏ 
ေမာ္ေတာ္ကားနည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားတြင္ နည္းပညာျမင့္ IT၊ 
ကြန္ရက္ နည္းပညာႏွင့္ အသိပညာရွိသည့္ 
ေမာ္ေတာ္ကားစက္ျပင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါမည္။

KCG မွ ၎ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေအာင္ 
တည္ေဆာက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ 
ဖလွယ္ရန္အတြက္ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ KCG ေပက်င္း႐ုံးကို ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္းရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ 
အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္အတြင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၾကားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ 
တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ အိုင္တီ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ KCG သည္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္တြင္ KCG တာလီအန္႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
KCG ရွန္ဟိုင္း႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
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